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CAREER EDUCATION AND COUNSELING AND VOCATIONAL  
SELF-CONCEPT IN LIGHT OF NEW DEMANDS ON WORKFORCE IN 

GLOBALIZED WORLD 
 

 
Kornelija Mrnjaus1 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka, Croatia 
 
 
Abstract: Globalization puts new demands on world of work and work force. In 

order to prepare young people for new working conditions we need to educate and 
counsel them so they can make effective vocational choices. In this paper author di-
scuss attributes of career education and career counseling. She brings some notes 
on development of vocational concept and continues with list of vocational inven-
tories that can help career educators and counselors to better support individuals 
while making their career choices. 
 
Keywords: career, career education, career counseling, vocational self-concept, vo-
cational inventories 
 
 

INTRODUCTION 
 

As a children we were often asked about our occupational aspirations. 
Who hasn’t been asked – „What do you want to be when you grow up?“ We all 
have aspirations, and they can be an important variable in understanding a per-
son’s self-concept, career-related behavior, perception of social forces on the op-
portunities available, and future educational and career-related choices and atta-
inment.2 Some people naturally develop the ability to create focus in their lives, 
but others need assistance in developing vocational self-concept that could be 
provided through comprehensive career education, career guidance and counse-
ling services.3 

1 kornelija.mrnjaus@uniri.hr 
2 Rojewski, J. W. (2005), Occupational Aspirations: Constructs, Meanings, and Applica-
tion. In Brown, S. D., and R. W. Lent (eds). (2005), Career Development and Counseling. 
Putting Theory and Research to Work, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, p. 
131. 
3 Hiebert, B. (2006). Career Counseling Competencies. In Greenhaus, J. H., and G. A. Calla-
nan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, 
New Delhi, p. 92. 
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Today, most researchers agree that the occupational (individual’s expressed 
career-related goals or choices4) and educational aspirations of adolescents are 
among the most useful predictors of eventual educational and occupational choi-
ces made in adulthood.5 It is clear that early aspirations can be used to predict 
later aspirations and, eventually, the occupational choices that people make.6 
Currently available theory and research suggests that occupational aspirations 
are formed in early childhood and that these aspirations tend to become increa-
singly realistic and relatively stable over time7, they are influenced by gender 
and racial stereotypes8, socioeconomic status and parents’ careers9, careers of 
others in community10, self-concept11, locus of control12, and educational aspira-
tions13.14 

4 Johnson, L. (1995), A multidimensional analysis of the vocational aspirations of college 
students [Online version]. Measurement and Evaluation in Counseling Psychology, 28(1): 
25–44. 
5 Mau, W. C., and L. H. Bikos (2000), Educational and vocational aspirations of minority 
and female students: A longitudinal study, Journal of Counseling and Development, 78: 
186–194. 
6 Rojewski, J. W. (2005), Occupational Aspirations: Constructs, Meanings, and Applica-
tion. In Brown, S. D., and R. W. Lent (eds.). (2005), Career Development and Counseling. 
Putting Theory and Research to Work, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, p. 
132. 
7 Armstrong, P. I., and G. Crombie (2000), Compromises in adolescents’ occupational 
aspirations and expectations from grades 8–10. Journal of Vocational Behavior, 56, 82–
98; Rojewski, J. W., and B. Yang (1997), Longitudinal analysis of select influences on ado-
lescents’ occupational aspirations, Journal of Vocational Behavior, 51, 375–410; Trice, A. 
D., and R. King (1991), Stability of kindergarten children’s career aspirations, Psychologi-
cal Reports, 68, 1378.; Trice, A. D., and N. McClellan (1993), Do children’s career aspirati-
ons predict adult occupations? An answer from secondary analysis. Psychological Re-
ports, 72, 368–370. 
8 Davey, F. H., and J. M. Stoppard (1993), Some factors affecting the occupational expecta-
tions of female adolescents. Journal of Vocational Behavior, 43, 235–250; Wahl, K. H., and 
A. Blackhurst (2000), Factors affecting the occupational and educational aspirations of 
children and adolescents. Professional Counseling, 3, 367–374. 
9 Hotchkiss, L., and H. Borow (1996), Sociological perspectives on work and career deve-
lopment. In Brown, D. L. Brooks, and Associates (eds.), Career choice and development 
(3rd ed., pp. 281–334), Jossey-Bass, San Francisco; McNair, D., and D. Brown (1983), Pre-
dicting the occupational aspirations, occupational expectations, and career maturity of 
black and white male and female tenth graders, Vocational Guidance Quarterly, 32, 29–
36. 
10 Trice, A. D. (1991), Stability of children’s career aspirations. Journal of Genetic Psycho-
logy, 152 (1), 137–139. 
11 Gottfredson, L. S. (1981), Circumscription and Compromise: A Developmental Theory 
of Occupational Aspirations, Journal of Counseling Psychology, 28: 545-579; Gottfredson, 
L. S. (1996). Gottfredson’s Theory of Circumscription and Compromise. In Brown, D., L. 
Brooks, and Associates (eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 179–232), Jos-
sey-Bass, San Francisco; Super, D. E. (1990), A life-span, life-space approach to career de-
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In times of sweeping changes in the nature of work, shifts in the meaning of 
career success, the rise of global business and international careers, changes in 
the ways in which individuals, organizations, and the broader society view care-
er development15 it is important to educate individuals on career development 
and development of vocational self-concept. 
 
 

CAREER EDUCATION AND CAREER COUNSELING 
 

Derived from Latin and French, the term career originally denoted a pat-
hway or racecourse; the course or rapid motion of people, horses, hawks, hea-
venly bodies; or a course of action. By the early nineteenth century, it had taken 
on some of today’s meanings. It is now called into use in a variety of ways in se-
veral domains, for different purposes, from different perspectives, and with dif-
ferent underlying assumptions. These diverse uses create many contextualized 
meanings so that career is not a universally definable concept, but a range of 
constructs, often with some elements in common.16 

The word career is often not clearly defined, even in academic usage, and 
is frequently interchanged with the term vocational; and when it is used to mo-
dify other terms, such as development or guidance, the meaning of the term is ge-
nerally taken for granted. Career is a familiar term in lay language, in which it is 
used to denote, among other things, individual work histories, sequences of and 
patterns in occupations and work positions, and upward progress in an occupa-
tion or in life generally. Characteristically, it is differentiated from „just a job“ 
and applied particularly to the work history and progress of professionals, ma-

velopment. In Brown, D., L. Brooks, and Associates (eds.), Career choice and development: 
Applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp. 197–261), Jossey-Bass, San Fran-
cisco; Super, D. E., M. L. Savickas and C. M. Super (1996), The life-span, life-space appro-
ach to careers. In Brown, D., L. Brooks, and Associates (eds.), Career choice and develop-
ment: Applying contemporary theories to practice (3nd ed., pp. 121–178), Jossey-Bass, 
San Francisco. 
12 Taylor, K. M. (1982), An investigation of vocational indecision in college students. Jour-
nal of Vocational Behavior, 21, 471–476. 
13 Farmer, H. S. (1985), Model of career and achievement motivation for women and 
men, Journal of Counseling Psychology, 32, 363–390; Mau, W. C., M. Domnick and R. A. El-
lsworth (1995), Characteristics of female students who aspire to science and engineering 
or homemaking occupations, Career Development Quarterly, 43, 323–337 
14 Ibid., p. 141. 
15 Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, 
SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 
16 Collin, A. (2006), Career. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclo-
pedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi, p. 60. 
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nagers, and other elites. However, it may also be used more generally to refer to 
a biography or life history or as an overarching construct to make sense of life..17 

Career education is an evolving concept that reflects a process of bringing 
occupational relevance to academic curriculum and informing adolescents about 
themselves and the world of work.18 It is often used interchangeably with term 
career guidance although there are important differences between them. Rojew-
ski states that career education refers to the totality of experiences (school-based 
and otherwise) that help individuals acquire and use the knowledge, skills, and 
attitudes necessary to make work a meaningful, productive, and satisfying part 
of life. In contrast, career guidance typically refers to a systematic process of pro-
viding self-assessment and information about the world of work to facilitate in-
dividual career development and decision making. In this respect, guidance acti-
vities can be viewed in a support role or as one component of a comprehensive 
career education program.19 Career education is also distinct from vocational 
education (also known as career and technical education) that was originally 
established in the early 1900s to prepare young people for the world of work. 

One of the ways in helping (young) people for the world of work is career 
counseling. Career counseling is a multifaceted set of activities designed to help 
people (a) make or remake occupational choices, (b) find jobs, or (c) achieve sa-
tisfaction and success in the workplace. Career counseling had its beginnings in 
the vocational guidance movement, pioneered by Frank Parsons. Vocational gui-
dance activities initially were focused on helping the poor and marginalized in 
American society make more informed choices about work that would provide 
them with a living wage and a sense of satisfaction. While career counseling acti-
vities today are still largely focused on helping people make more informed oc-
cupational choices (counseling for choice making), career counseling has expan-
ded to include providing assistance with other important work-related tasks, in-
cluding finding work (counseling for finding a job) and achieving more satisfac-
tory adjustment (i. e., satisfaction and success) in the workplace (counseling for 
work adjustment). Thus, career counselors work not only with people who are 
having difficulties deciding (or redeciding) on the type of work that they want to 
pursue but also with people who are having problems finding work and those 
whose job performance or feelings of work satisfaction are less than satisfac-
tory.20 
 

17 Ibid. 
18 Rojewski, J. W.. (2006), Career Education. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). 
(2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi, 
p. 100. 
19 Ibid. 
20 Brown, S. D. (2006), Career Counseling. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). 
(2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi, 
p. 88. 
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VOCATIONAL SELF-CONCEPT 
 

Vocational choice is a search for a life career that fits one’s concept of 
self, both socially and psychologically. According to Gottfredson’s circumscription 
and compromise theory21, four developmental processes guide this person-job 
matching process during the first two decades of life: cognitive growth, age-rela-
ted growth in cognitive ability; self-creation, increasingly self-directed develop-
ment; circumscription, progressive elimination of one’s least favored vocational 
alternatives; and compromise, accommodation to constraints on implementing 
one’s most favored alternatives.22 

Children are born into a preexisting occupational world that can be ob-
served and explored, but none is born with an already-formed self. Our persona-
lities, interests, and other enduring traits are not stamped in by either our genes 
or our environments, those traits develop and are revealed through experience 
as we daily engage the world around us. Children gain greater control over their 
lives as they mature, thus becoming more active agents in their own self-crea-
tion.23 

People have self-thoughts about many personal attributes that together 
form a multifaceted self-view (i. e., self-concept). The vocational self-concept re-
fers to the subset of self-beliefs about vocationally relevant attributes (thoughts 
about personality characteristics, abilities, and the types of jobs that would be 
satisfying).24 The self-beliefs that compose the vocational self-concept vary ac-
ross individuals. Tinsley mentions at least four attributes that are an essential 
part of everyone’s vocational self-concept: 1. Personality – the consistent pattern 
of mental, emotional, and behavioral attributes that characterize an individual; 2. 
Interests – salient and enduring preferences to engage in specific activities or be-
haviors; 3. Values – emotionally held beliefs, assumptions, and convictions that 
create expectations regarding moral behavior and provide guiding principles for 
personal behavior; 4. Abilities – talents or skills that enable individuals to per-
form the behaviors that are necessary for effectiveness in work, family, and com-
munity activities.25 

The process by which vocational identity clarity and certainty develop is 
called vocational self-concept crystallization. Crystallization involves a cyclical 
process in which the range of options under consideration alternately expands 

21 Gottfredson, L. S. (1981), Circumscription and Compromise: A Developmental Theory 
of Occupational Aspirations, Journal of Counseling Psychology 28: 545-579. 
22 Gottfredson, L. S. (2006), Circumscription and Compromise. In In Greenhaus, J. H., and 
G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, 
London, New Delhi, p. 167. 
23 Ibid. 
24 Tinsley, H. E. A. (2006), Crystallization of the Vocational Self-Concept. In Greenhaus, J. 
H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand 
Oaks, London, New Delhi, p. 210. 
25 Ibid. 
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and narrows. Throughout the process, individuals seek information about them-
selves and the available work alternatives. An early task in the crystallization 
process is gaining an understanding of what self-knowledge (strengths, weak-
nesses, likes, dislikes, values, and priorities) will be helpful in making career de-
cisions. The end result of vocational self-concept crystallization is a clear under-
standing of self (clarity), a set of prioritized values the individual is confident will 
remain stable over time (certainty), and an understanding of the world of work 
and the implications of that knowledge for personal behavior. These prioritized 
values are used as a basis for making career decisions.26 

Children begin to express vocational preferences by age four. These early 
preferences ignore the child’s potential talents and interests and focus primarily 
on the child’s perception of the pleasure that would be derived from the activity. 
Firefighter, nurse, and cowboy are common occupational preferences of young 
children. During childhood, vocational self-concept development is characterized 
by generalized exploration. Children are interested in learning more about them-
selves, but they have no coherent strategy for obtaining vocationally relevant in-
formation. Negative choices are absent or nearly absent, leaving the child with a 
broad range of alternatives. As they gain life experience, children begin to iden-
tify with and emulate adults in hopes of developing their own potency. Adult ro-
les are most clearly defined in the areas of work, leading children to begin inter-
nalization of a work orientation and ideas regarding sex-appropriate behaviors. 
This process results in a gradual increase in a preference for vocational activities 
that lead to rewards such as approval and money.27 

Role-playing (e. g., pretending to be a firefighter or doctor) is one impor-
tant mechanism children use for elaborating their vocational self-concept. By 
trying out a variety of adult roles, children gradually gain a clearer understan-
ding of the activities they like and dislike. At about age 10 to 12, children begin to 
narrow their range of choices on the basis of their potential to bring intrinsic 
enjoyment. Although parental influence remains strong, other models begin to 
exert a stronger influence on the thinking of the child around 12 to 15 years of 
age. Children at this age begin to form impressions of their abilities: the skills at 
which they excel and at which they do not. This process continues through the 
teenage years. Many children do not become clear about the implications of their 
abilities and talents for their choice of careers until their late teens or early 
20s.28 

Numerous changes begin as adolescents enter the second half of their te-
enage years (14–17 years of age). One important development is an emerging 
awareness that work offers more than a means of satisfying personal needs. This 
expanded view of occupations ultimately leads adolescents to a consideration of 
their personal values and the implications of those for their vocational choices. 

26 Ibid., p. 211. 
27 Ibid. 
28 Ibid., p. 212. 
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During this time, adolescents also become aware that occupations are associated 
with differences in the ways people live. This growing awareness of extra-work 
features associated with occupations leads to a consideration of lifestyles young 
people desire. During their later teenage years, adolescents’ time perspective be-
gins to mature. They grow increasingly aware that a career involves a set of acti-
vities that are performed daily across the adult life span. Furthermore, they be-
come more sensitive to the reality that they may be faced with the need to make 
life-altering decisions in a couple of years. The importance of these decisions and 
adolescents’ lack of independence contribute to the sense of frustration and tur-
moil characteristic of the teenage years.29 

The timing of the vocational self-concept crystallization becomes more 
variable in the late teens and early 20s. Maturation no longer plays such a signifi-
cant role in self-concept development, and the demands of alternative career 
paths are so variable that crystallization progresses at greatly differing speeds. 
Around age 17 to 18, young people begin to have more independence of action. 
This allows them to take immediate, concrete steps toward realistic decisions 
and they begin to assume greater responsibility for their career decisions. Signi-
ficant others in their environments provide guidance and encouragement. This 
leads to a better understanding of the suitability of alternative careers and of the 
preparation that is necessary for the careers they are considering. 

Young people typically begin to integrate an understanding of their likes, 
dislikes, and abilities and their own and society’s values into a coherent self-view 
during the late teens and early 20s. They make tentative choices of career paths 
based on their two or three most strongly held interests and devise tentative 
plans that allow them to test the wisdom of their choices. Although their goals 
are much narrower than in earlier years, they still have considerable flexibility 
and have not committed themselves irrevocably to the final decision. Vocational 
interests begin to emerge around age 15, and a degree of stability is evident after 
age 20, but vocational interests still undergo substantial change until approxima-
tely age 25. This commitment brings feelings of satisfaction and relief and the 
pessimism of the previous stage is replaced by naive optimism about the future. 
Individuals begin to focus on aspects of the self that provide confirmation of the 
appropriateness of their decisions. Many express a singleness of purpose, an un-
swerving attitude of goal direction, and an eagerness and impatience to reach 
their career goals. Despite this, many young persons at this stage have not yet 
begun detailed planning for realizing their career goals. Many are naive about 
the specific rewards of an occupation and fearful of a final commitment. Avoiding 
an unsatisfying occupation is still a powerful motivation. Nevertheless, time 
pressures are experienced as more acute, and youngsters whose abilities to ma-
ke tentative career choices are limited by lack of progress in crystallizing their 
vocational self-concepts often seek the assistance of a psychological counselor at 
this point. Experience, societal pressure to make a decision, and a growing un-

29 Ibid. 
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derstanding of the occupational tasks they want to avoid all contribute to 
crystallization of the young person’s vocational self-concept. Gradually, the 
young person moves toward a firmer commitment to a career path and begins 
planning in detail the actions that need to be taken to follow through on his or 
her commitment. This process involves an elaboration of the self-concept and of 
plans to implement it in the future.30 

The vocational self-concept continues to evolve across the life span thro-
ugh vocational experiences (e. g., being promoted or fired, disliking a job one an-
ticipated liking) and other life experiences (e. g., marriage, the birth of a child).31 

The clarity and certainty of one’s vocationally relevant self-views are cri-
tical determinants of one’s ability to make satisfying vocational decisions and 
clear and certain self-knowledge (i. e., a well-crystallized vocational self-concept) 
is essential to effective career decision making. Well-crystallized individuals are 
much better able to differentiate between alternatives that are and are not suita-
ble for them. Lack of a well-crystallized vocational self-concept causes a variety 
of career difficulties as chronic career indecision. Those who push ahead with a 
decision without gaining the necessary self-knowledge find it difficult to make 
decisions that lead to satisfactory career outcomes.32 
 

 
VOCATIONAL INVENTORIES 

 
Almost every element of a person’s career is in part determined by his or 

her personality (characteristics that make individuals unique, including their 
prototypical thoughts, emotions, interests, habits, and behaviors33). Many di-
mensions of personality have been linked to career decisions such as occupatio-
nal choice, early career socialization, job performance, career satisfaction, and 
career changes are affected by personality. 

Many researchers investigated personal characteristics that influence ca-
reer development and many instruments (vocational inventories) were develo-
ped that assess these characteristics. Some representative instruments are All-
port-Vernon-Lindzey Study of Values, Career Development Inventory, Campbell 
Interest and Skill Survey, Career Decision Scale, Career Development Inventory, 
Career Thoughts Inventory, Vocational Preference Inventory, Holland’s Theory 
of Vocational Choice, Minnesota Mulitphasic Personality Instrument...  

Several inventories assist in vocational guidance by assessing peoples’ 
interests and considering how those interests fit with various occupations. An 

30 Ibid., p. 213. 
31 Ibid., p. 214. 
32 Ibid. 
33 Crant, J. M. (2006). Personality and Careers. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan 
(eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New 
Delhi, p. 627. 

 14 

                                                                 



early approach was the Strong Interest Inventory, which compares peoples’ inte-
rests with the interests of people already working in a particular occupation. A 
recent version of the Strong Interest Inventory includes broad personal style 
scales that reflect preferences in living and working that are quite similar to per-
sonality traits. A related approach, the Kuder Preference Record, evaluates peo-
ples’ likes and dislikes and compares them to the content, tasks, and working 
conditions of various occupations. These inventories are both based on trait the-
ories, whereby a match between individual traits and occupational features is 
desirable. Personality is recognized as a key influence on career choice, success, 
and satisfaction under both approaches.34 

The Holland’s Theory of Vocational Choice is based on examining the con-
gruence or match between the career interests of people and occupational envi-
ronments. People search for vocations that match their interests; such a fit re-
sults in vocational stability, satisfaction, and high achievement. Poor fit results in 
the opposite patterns. Holland believes that these vocational interests are a fun-
damental component of one’s personality. Holland’s theory classifies people and 
jobs into six personality types, labeled Realistic, Investigative, Artistic, Social, En-
terprising, and Conventional (RIASEC).35 

Allport-Vernon-Lindzey Study of Values (SOV) was developed in 1931 pri-
marily for use with upper-level high school students, college students, and 
adults. It was widely used in vocational and educational guidance. After Minneso-
ta Mulitphasic Personality Instrument (MMPI) and Edwards Personal Preference 
Schedule (EPPS), SOV was, by 1970, the third most popular nonprojective perso-
nality measure.36 

The Minnesota Theory of Work Adjustment considers the process through 
which people acquire and maintain correspondence with their environments. 
The level of fit between person and environments is hypothesized to fluctuate 
over time as both person and environment changes; thus people may change eit-
her themselves or their environments to get and maintain correspondence.37 

The Campbell Interest and Skill Survey (CISS), developed by David P. 
Campbell, measures self-reported interests and skills. Used primarily in career 
exploration, it was designed for individuals who plan to pursue careers requiring 

34 Ibid., p. 628. 
35 Ibid. 
36 Kopelman, R. E., and J. L. Rovenpor (2006), Allport-Vernon-Lindzey Study of Values. In 
Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, 
SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi, p. 15-18. 
37 Crant, J. M. (2006), Personality and Careers. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan 
(eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New 
Delhi, p. 629. 
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a college education. It is helpful for adults considering career changes, trying to 
understand job dissatisfaction, or thinking about retirement.38 

Career Decision Scale (CDS), developed by Samuel H. Osipow, with a col-
league and several graduate students, at The Ohio State University (OSU) in the 
mid-1970s. Although the instrument derives from an effort to establish types of 
career indecision, the CDS typically is used as a scale to assess degree of career 
indecision rather than as a set of category descriptors to assign to individuals.39 

Interest inventories are commonly used to assist high school and college 
students with vocational choices. The Career Development Inventory (CDI), crea-
ted by Albert Thompson, Richard Lindeman, Donald Super, Jean Pierre Jordaan, 
and Roger Myers, can be used before administering an interest inventory to mea-
sure an individual’s readiness to make vocational choices or with an interest in-
ventory to determine how best to interpret the interest inventory results.40 

The Career Thoughts Inventory (CTI) is a theory based assessment and in-
tervention resource intended to improve thinking in career problem solving and 
decision making. The CTI measures dysfunctional career thoughts that may inhi-
bit the ability to effectively engage in the career decision-making process. The 
CTI is based on cognitive information processing theory, which states that effecti-
ve career decision making requires effective processing of information in the fo-
ur processing domains of self-knowledge; occupational knowledge; decision-ma-
king skills (comprising the subcomponents of communication, analysis, synthe-
sis, valuing, and execution); and executive processing (self-talk, self-awareness, 
and monitoring and control). By learning to identify potential negative thoughts, 
clients can learn to challenge and, ultimately, alter dysfunctional thinking, resul-
ting in positive changes to their behavior and emotions. The CTI can be used to 
identify negative career thoughts that may affect the ability of individuals to ac-
curately consider information about themselves or options as well as impede en-
gagement in the career decision-making process. Having identified dysfunctional 
career thoughts, individuals can begin challenging their thinking patterns and 
work toward altering negative self-talk regarding career decision making.41 

The Vocational Preference Inventory (VPI) is one of two inventories ope-
rationalizing John L. Holland’s person-environment fit theory. The other inven-

38 Boggs, K. R. (2006), Campbell Interest and Skill Survey. In Greenhaus, J. H., and G. A. 
Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, Lon-
don, New Delhi, p. 58. 
39 Winer, J. L. (2006), Career Decision Scale (CDS). In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan 
(eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New 
Delhi, p. 96 
40 Glavin, K. W.. (2006), Career Development Inventory. In Greenhaus, J. H., and G. A. Cal-
lanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, 
New Delhi, p. 98. 
41 Saunders, D. E., and J. P. Sampson Jr. (2006), Career Thoughts Inventory. In Greenhaus, 
J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thou-
sand Oaks, London, New Delhi, p. 155. 
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tory, the Self-Directed Search, is intended to simulate the vocational guidance ex-
perience, whereas the VPI is intended to be a personality-interest inventory. The 
item content of the VPI consists of 160 occupational titles. A fundamental as-
sumption that guided the construction of the VPI is that occupational preference 
is an expression of a person’s motivation, personality, knowledge, and ability. 
Furthermore, it is assumed that occupational preferences also indicate the favo-
red methods of coping with interpersonal and environmental problems. The pur-
pose of the inventory is fourfold: it can be used as a brief assessment of persona-
lity with high school and college students as well as employed adults; it can be a 
useful complement to other personality assessment instruments; it provides a 
means of assessing vocational interests; it can be used to assess the vocational 
behavior in the context of Holland’s theory. The inventory can be used with peo-
ple at least 14 years old and of normal intelligence. The VPI has been used with 
diverse populations, including high school and college students, prison populati-
ons, employed adults, and psychiatric patients.42 
 

 
CONCLUSION 

 
Living in a globalized work puts many demands in front of individuals. 

Employers are looking for knowledge workers who are able to adapt to the rapid 
changes in work processes and problems and apply new knowledge.43 Primary 
asset of nations becomes the quality of the workforce defined by its literacy, nu-
meracy, computer and communication skills, flexibility, and teachability. Peter 
Drucker, the international scholar of work organization and management, in co-
njunction with other scholars, contended that knowledge has replaced experien-
ce as the principal requisite for employment in most of the emerging occupati-
ons in the world. It has become clear that as more workplaces are seen as „lear-
ning organizations,“ more jobs and organizations must be staffed by knowledge 
workers who know not only how to perform work tasks but also why.44 

Mastery of basic academic skills has become a prerequisite for em-
ployability, for having personal flexibility in the workplace, and for lifelong lear-
ning in a knowledge economy. This reality puts those who lack motivation for le-
arning, minimal training, and a high school diploma at the risk of being perma-
nently dislocated or constantly on the verge of being unemployed.45 The World 

42 Taber, B. J. (2006), Vocational Preference Inventory (VPI). In Greenhaus, J. H., and G. A. 
Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, Lon-
don, New Delhi, p. 849. 
43 Herr, E. L. (2006), Globalization and Careers. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan 
(2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi, 
p. 337. 
44 Ibid. 
45 Ibid., p. 338. 
 

17 

                                                                 



Bank has argued that a global society requires workers who have mastered tec-
hnical, interpersonal, and methodological skills that encompass formal discipli-
nes (e. g., foreign language, literacy, mathematics, and science); the ability to 
communicate, lead, and work with others; and the ability to participate in life-
long learning and to function within a context of risk and change.46 

At the beginning of twenty-first century as globalization spawns learning 
organizations and knowledge workers as major elements of the ability to compe-
te internationally, scholars have argued that jobs as a way of organizing work are 
social artifacts that have outlived their usefulness. In this view, there will conti-
nue to be many types of work, but they will be organized differently than has 
been true during the past 100 years. New forms of career emerged, such as the 
boundaryless career (a range of possible career forms both within and across or-
ganizations, but it is not primarily determined and driven by the career system 
of a single organization47) and protean career (accents the importance of indivi-
duals being able to constantly adapt to change, being personally flexible, and ta-
king personal responsibility for their careers48).49 

„Rapid technological, economic, and labor market changes have resulted 
in an increased responsibility on the part of workers to identify and construct 
their own career paths through an often-confusing array of possibilities (He-
sketh, 2000). Knowledge of an individual’s own ability patterns, along with the 
ability requirements of a broad range of occupations, provides individuals with a 
vocabulary with which to describe themselves and work environments that may 
offer a good fit for them. Embedded within an overall framework of career explo-
ration and decision-making skills, this information can be employed by individu-
als not just in the short-term, but throughout their working lives as well.“50 
 
 
 
 
 

46 Ibid., p. 339. 
47 Tams, S., and M. B. Arthur (2006), Boundaryless Career. In Greenhaus, J. H., and G. A. 
Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, Lon-
don, New Delhi, p. 44. 
48 Herr, E. L. (2006), Globalization and Careers. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan 
(2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi, 
p. 339. 
49 Collin, A. (2006), Career. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclo-
pedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi, p. 62.; Briscoe, J. 
P., and D. T. Hall (2006), The interplay of boundaryless and protean careers: Combinati-
ons and implications, Journal of Vocational Behavior 69: 4–18. 
50 Krane, R., Nancy E. and W. C. Tirre (2005), Ability Assessment in Career Counseling. In 
Brown, S. D., and R. W. Lent (eds). (2005), Career Development and Counseling. Putting 
Theory and Research to Work, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, p. 334. 

 18 

                                                                 



LITERATURE 
 

1. Armstrong, P. I., and G. Crombie (2000), Compromises in adolescents’ oc-
cupational aspirations and expectations from grades 8–10. Journal of Voca-
tional Behavior, 56, 82–98. 

2. Boggs, K. R. (2006), Campbell Interest and Skill Survey. In Greenhaus, J. H., 
and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SA-
GE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

3. Briscoe, J. P., and D. T. Hall (2006), The interplay of boundaryless and pro-
tean careers: Combinations and implications, Journal of Vocational Behavi-
or 69: 4–18. 

4. Brown, S. D. (2006), Career Counseling. In Greenhaus, J. H., and G. A. Calla-
nan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand 
Oaks, London, New Delhi. 

5. Collin, A. (2006), Career. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). 
(2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, Lon-
don, New Delhi. 

6. Crant, J. M. (2006), Personality and Careers. In Greenhaus, J. H., and G. A. 
Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thou-
sand Oaks, London, New Delhi. 

7. Davey, F. H., and J. M. Stoppard (1993), Some factors affecting the occupati-
onal expectations of female adolescents. Journal of Vocational Behavior, 43, 
235–250. 

8. Farmer, H. S. (1985), Model of career and achievement motivation for wo-
men and men, Journal of Counseling Psychology, 32, 363–390. 

9. Glavin, K. W.. (2006), Career Development Inventory. In Greenhaus, J. H., 
and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SA-
GE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

10. Gottfredson, L. S. (1981), Circumscription and Compromise: A Develop-
mental Theory of Occupational Aspirations, Journal of Counseling Psycho-
logy, 28: 545–579. 

11. Gottfredson, L. S. (1996). Gottfredson’s Theory of Circumscription and 
Compromise. In Brown, D., L. Brooks, and Associates (eds.), Career choice 
and development (3rd ed., pp. 179–232), Jossey-Bass, San Francisco. 

12. Gottfredson, L. S. (2006), Circumscription and Compromise. In In Greenha-
us, J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Develop-
ment, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

13. Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career 
Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

14. Herr, E. L. (2006), Globalization and Careers. In Greenhaus, J. H., and G. A. 
Callanan (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thousand 
Oaks, London, New Delhi. 

 
19 



15. Hiebert, B. (2006). Career Counseling Competencies. In Greenhaus, J. H., 
and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SA-
GE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

16. Hotchkiss, L., and H. Borow (1996), Sociological perspectives on work and 
career development. In Brown, D. L. Brooks, and Associates (eds.), Career 
choice and development (3rd ed., pp. 281–334), Jossey-Bass, San Francisco. 

17. Johnson, L. (1995), A multidimensional analysis of the vocational aspirati-
ons of college students [Online version]. Measurement and Evaluation in 
Counseling Psychology, 28(1): 25–44. 

18. Kopelman, R. E., and J. L. Rovenpor (2006), Allport-Vernon-Lindzey Study 
of Values. In Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia 
of Career Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

19. Krane, R., Nancy E. and W. C. Tirre (2005), Ability Assessment in Career 
Counseling. In Brown, S. D., and R. W. Lent (eds). (2005), Career Develop-
ment and Counseling. Putting Theory and Research to Work, John Wiley & 
Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 

20. Mau, W. C., and L. H. Bikos (2000), Educational and vocational aspirations 
of minority and female students: A longitudinal study, Journal of Counse-
ling and Development, 78: 186–194. 

21. Mau, W. C., M. Domnick and R. A. Ellsworth (1995), Characteristics of fema-
le students who aspire to science and engineering or homemaking occupa-
tions, Career Development Quarterly, 43, 323–337. 

22. McNair, D., and D. Brown (1983), Predicting the occupational aspirations, 
occupational expectations, and career maturity of black and white male 
and female tenth graders, Vocational Guidance Quarterly, 32, 29–36. 

23. Rojewski, J. W. (2005), Occupational Aspirations: Constructs, Meanings, 
and Application. In Brown, S. D., and R. W. Lent (eds.). (2005), Career Deve-
lopment and Counseling. Putting Theory and Research to Work, John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 

24. Rojewski, J. W., and B. Yang (1997), Longitudinal analysis of select influen-
ces on adolescents’ occupational aspirations, Journal of Vocational Behavi-
or, 51, 375–410. 

25. Saunders, D. E., and J. P. Sampson Jr. (2006), Career Thoughts Inventory. In 
Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career 
Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

26. Super, D. E. (1990), A life-span, life-space approach to career development. 
In Brown, D., L. Brooks, and Associates (eds.), Career choice and develop-
ment: Applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp. 197–261), 
Jossey-Bass, San Francisco. 

27. Super, D. E., M. L. Savickas and C. M. Super (1996), The life-span, life-space 
approach to careers. In Brown, D., L. Brooks, and Associates (eds.), Career 
choice and development: Applying contemporary theories to practice (3nd 
ed., pp. 121–178), Jossey-Bass, San Francisco. 

 20 



28. Taber, B. J. (2006), Vocational Preference Inventory (VPI). In Greenhaus, J. 
H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, 
SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

29. Tams, S., and M. B. Arthur (2006), Boundaryless Career. In Greenhaus, J. H., 
and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SA-
GE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

30. Taylor, K. M. (1982), An investigation of vocational indecision in college 
students. Journal of Vocational Behavior, 21, 471–476. 

31. Tinsley, H. E. A. (2006), Crystallization of the Vocational Self-Concept. In 
Greenhaus, J. H., and G. A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career 
Development, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi. 

32. Trice, A. D. (1991), Stability of children’s career aspirations. Journal of Ge-
netic Psychology, 152 (1), 137–139. 

33. Trice, A. D., and N. McClellan (1993), Do children’s career aspirations pre-
dict adult occupations? An answer from secondary analysis. Psychological 
Reports, 72, 368–370. 

34. Trice, A. D., and R. King (1991), Stability of kindergarten children’s career 
aspirations, Psychological Reports, 68, 1378. 

35. Wahl, K. H., and A. Blackhurst (2000), Factors affecting the occupational 
and educational aspirations of children and adolescents. Professional Coun-
seling, 3, 367–374. 

36. Winer, J. L. (2006), Career Decision Scale (CDS). In Greenhaus, J. H., and G. 
A. Callanan (eds). (2006), Encyclopedia of Career Development, SAGE, Thou-
sand Oaks, London, New Delhi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 



МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НOВИХ ФИНAНСИJСКИХ 
ИНСTРУMEНTА ЗA УПРAВЉAЊE РИЗИКOM У ФУНКЦИЈИ 

УНАПРЕЂЕЊА СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ 
 

POSSIBLE APPLICATIONS OF NEW FINANCIAL INSTRUMENTS 
FOR RISK MANAGEMENT FOR IMPROVING THE SERBIAN  

ECONOMY 
 
 

Филип Димитров 
Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија,  
Београд, Р. Србија 
 
Борјана Мирјанић 
Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија,  
Београд, Р. Србија 
 
Миле Самарџић 
Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија,  
Београд, Р. Србија 
 

 
Сажетак: На финансијским тржиштима се континуирано одвија про-

цес финансијског инжењеринга. Под овим се подразумева процес сталних 
иновација финансијских инструмената. У последње три деценије дошло је до 
стварања и наглог раста трговања новом генерацијом опција које се озна-
чавају као егзотичне опције. Појам егзотичне опције се користи за све опци-
оне уговоре који нису стандардни берзански уговори, односно све опције са 
нестандардном основном активом, утврђивањем цене извршења, механи-
змом исплате или условима извршења. Почетком деведесетих година про-
шлог века, егзотичне опције су постале популарније на финансијском тржи-
шту у Америци. Њима се највише тргује на OTC (eнг. over the counter) тржи-
шту, мада су неке од скоро листиране и на званичним берзама. Као корисни-
ци се појављују велике корпорације, финансијске институције, инвестициони 
фондови и приватни банкари. Иако је финансијско тржиште u Рeпублици 
Србиjи још увек у фази развоја и тренутно не постоји званична трговина 
основним дериватним инструментима, све већа интеграција у глобално 
финансијско тржиште ће захтевати примену нових и модерних финансиј-
ских техника и инструмената. И без напред поменутог разлога, примена ег-
зотични опција код нас би омогућила пословним субјектима да слободније 
улазе у пословне подухвате, што би повољно деловало на целокупну привре-
ду и њен развој. Може се рећи да егзотичне опције поседују неопходну флек-
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сибилност која је потребна у условима динамичног тржишта, где се стал-
но сусрећемо са новим ситуацијама које траже модификацију постојећих 
инструмената. У овоме се огледа и њихов значај. 

Кључне речи: Глобализација, финансијска тржишта, егзотичне опције, 
опције зависне од кретања цене основне активе, опције са модификованом 
исплатом, опције зависне од времена и варијабилности цене основне акти-
ве, мултифакторске или корелационе опције 

 
Abstract: Process of financial engineering is continuous process in financial 

markets. This implies a process of constant innovation of financial instruments. In 
the last three decades, there has been the creation and rapid growth of a new gene-
ration of options that are referred to as exotic options. The notion of an exotic op-
tion is used for all option contracts that are not standard option exchange con-
tracts and all options with non-standard underlying assets, determining the exerci-
se price, the mechanism of payment or terms of execution. At the beginning of the 
nineties, exotic options have become popular in the financial markets in the United 
States. They are mostly traded on the OTC (Over the counter) market, although so-
me were recently listed on the official stock exchanges. As users appear large cor-
porations, financial institutions, investment funds and private bankers. Although fi-
nancial market in Serbia is still in the development stage and there is no official 
trade of primary derivative instruments, the increasing integration of global finan-
cial markets will require the application of new and modern financial techniques 
and instruments. Even without the aforementioned reasons, the application of exo-
tic option in Serbian financial market would enable businesses to freely enter into 
business ventures, which should positively affect the entire economy and its deve-
lopment. It can be concluded that exotic options have the flexibility that is needed 
in terms of a dynamic market, where new situations constantly require modifica-
tion of existing instruments. This reflects their importance. 

 
Key words: Globalization, financial markets, exotic options, pаth-dеpеndеnt 

оptiоns, pаyоff mоdifiеd оptiоns, timе/vоlаtility dеpеndеnt оr prеfеrеncе оptiоns, 
multifаctоr/cоrrеlаtiоn оptiоns 

 
 

УВOД 
 
Предмет овог рада је aналитичко-теоријски преглед настанка, развоја 

и примене нове групе финансијских инструмената за управљање ризиком, 
који се у литератури означавају као Егзотичне Опције. Разлог за обраду ове 
теме је управо значај који имају на финансијске токове. Циљ је да се прика-
жу нови правци у развоју финансијских инструмената на глобалном фи-
нансијским тржишту, чији је део и финансијско тржиште у Србији.  

Општи тренд у свету у последњих педесет година је глобализација, ко-
ја представља процес интеграције националних економија кроз међусобну 
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трговину и финансијске токове. Један од подпроцеса глобализације који је 
веома уочљив је интеграција финансијских тржишта широм света у једно 
глобално финансијско тржиште где пословни субјекти из различитих зема-
ља могу пословати уз минимална или никаква ограничења.  

До изразите интеграције финансијских тржишта у свету дошло је 90-тих 
година прошлог века. Овоме је претходио процес развоја финансијских тр-
жишта током 80-тих година прошлог века који се огледао у дерегулацији, 
компјутеризацији, финансијским иновацијама и инжењерингу. Услед тога 
дошло је до развоја система финансијских тржишта, институција, инструме-
ната и услуга. Нагло се шири обим и употреба финансијских деривата, а то је 
последица следећих елемената који су саставни део глобализације:  

1. повећање обима трансакција, 
2. тржишта на којима се промене дешавају свакодневно, односно пове-
ћање неизвесности и ризика, 
3. дерегулација и 
4. нове технологије. 
 
Тачка преокрета у развоју деривата се десила раних 70-тих година про-

шлог века када је дошло до слома система фиксних девизних курсева, који 
је успостављен 1944. године на конференцији у Bretton Woods-u и који је 
био надгледан од стране ММФ-а. Од тада се девизни курсеви слободно фор-
мирају на тржишту, што је довело до повећања ризика везаног за курсеве 
валута. На нове тржишне услове банке и остали финансијски посредници 
су одговорили тако што су развили нове финансијске инструменте дизај-
ниране за бољу контролу ризика.  

Деривати су финансијски инструменти чија вредност произилази од-
носно деривира из вредности другог финансијског инструмента или робе 
на коју се дериватни инструмент односи. Спадају у терминске уговоре, тј. 
уговоре чије се извршење дешава у неком будућем тренутку. Као основа из 
које произилази вредност деривата јављају се разне врсте роба (пшеница, 
кафа, метали итд.) или финансијски инструменти (акције, индекси, валуте 
итд.), с којима се иначе тргује на берзи. Конструисани су са циљем да би се 
ефикасно користили за хеџинг, односно осигурање од одређених врста ри-
зика, што је представљало кључ који је отворио врата њиховом експанзив-
ном развоју. Поред овога, деривати се користе и за спекулацију која пред-
ставља супротну стратегију у односу на хеџинг, тј. представља преузимање 
ризика. Тржиште деривата представља тржиште на којем се тргује ризици-
ма. Тржишни субјекти који врше хеџинг на тржишту деривата представља-
ју понуду ризика, док спекуланти представљају тражњу за ризиком. Дери-
ватни инструменти су променили финансијско тржиште креирајући нове 
начине за разумевање, мерење и управљање финансијским ризицима. Напо-
слетку, деривати нуде могућност разлагања ризика на мање компоненте и 
трговину њима. Постоје четири основна типа деривата: 
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1. форварди (еng. fоrwаrd), 
2. фјучерси (еng. futurеs), 
3. опције (еng. оptiоns) и 
4. свопови (еng. swоps). 
 
Опције су дериватни инструменти који су у последње четири деценије 

доживели велику експанзију. Представљају уговоре који њеном власнику да-
ју право, али не и обавезу да на одређени дан изврши уговорене одредбе. 
Ови уговори дају контингентна или условна права, јер њихова вредност за-
виси од цене активе на одређени дан у будућности. Трговање се врши на ор-
ганизованим берзама и ван институционалном тржишту или скраћено OTC 
(eнг. over the counter). Поред стандардних опција којима се тргује на берзи, 
развила се нова група опција популарно названих егзотичне опције. 

Стандардна или ванила опција је стандардизовани финансијски ин-
струмент којим се тргује на организованим берзама и за које постоји раз-
вијено секундарно тржиште. Ове опције имају стандардизовану форму која 
дефинише права и обавезе купца и продавца опције, врсту основне активе, 
количину, цену извршења и датум доспећа. За почетак организоване трго-
вине опционим уговорима узима се 1973. година када је почела са радом 
чикашка берза опција CBОЕ (еng. Chicаgо Bоаrd Оptiоns Еxchаngе). Од 1978. 
године почиње са радом посебно тржиште опција у Лондону (LТОМ - 
Lоndоn Тrаdеd Оptiоns Маrkеt). Данас се трговина опцијама обавља на бер-
зама у целом свету. 

Опциони уговори којима се тргује на OTC тржишту имају нестандардну 
форму. То значи да се поједини елементи опционог уговора (основна акти-
ва, количина, време доспећа итд.) договарају између продавца и купца оп-
ције. OTC опционо тржиште чине тржишни организатори (енг. маркет ма-
керс) и инвеститори. У улози инвеститора се појављују корпорације, осигу-
равајуће куће, банке и ређе физичка лица која користе ове финансијске 
производе за хеџинг или у спекулативне сврхе и према чијим потребама се 
структурирају ови инструменти. Као тржишни организатори се појављују 
финансијске институције као што су пословне и инвестиционе банке које 
омогућавају склапање и извршење ових уговора. 

Купац опције може купити опције које дају право на куповину или про-
дају основне активе. Куповне опције се у англосаксонској литератури нази-
вају кол (еng. cаll), док се продајне опције називају пут (еng. put). Начин до-
спећа опције може бити европски или амерички. Купац кол опције има пра-
во да купи одређену активу по дефинисаној цени, односно цени извршења. 
Функција исплате за купца кол опције је једнака разлици цене основне ак-
тиве по доспећу опције С и цене извршења опције X уколико је цена основ-
не активе већа, или нула уколико је цена основне активе једнака или мања 
од цене извршења. Купац пут опције има право да прода основну активу по 
цени извршења. За ово право плаћа премију. Функција исплате за купца пут 
опције је једнака разлици цене извршења и цене основне активе уколико је 
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цена основне активе мања од цене извршења, или нула ако је цена основне 
активе једнака или већа од цене извршења пут опције. 

На тржишну цену опције, односно премију коју плаћа купац утиче ви-
ше фактора као што су тржишна цена основне активе, цена реализације, 
дужина преосталог времена до доспећа опције, варијабилност тржишне це-
не основне активе, исплата дивиденди и висина неризичне каматне стопе. 
Да би опција била правилно вреднована потребно је укључити све ове фак-
торе у модел. За вредновање опција је до данас развијен већи број метода, 
али се највише користе биноминална и триноминална стабла и Blаck-
Shоlеs-Меrtоn-оv модел који је направио револуцију у начину вредновања 
опција. Поред поменутих, често коришћен је и Моntе Cаrlо метод који веома 
добро симулира могуће кретање цене основне активе и на основу тога даје 
низ корисних података који су потребни за израчунавање цене опције. Про-
мена цене опције у зависности од промене претходно наведених фактора 
представља коефицијенте сензитивности опције, који мере ризик са којим 
се суочава власник опције. Сензитивност цене опције у односу на одређене 
факторе се обележава словима грчког алфабета, па тако имамо делту, гаму, 
тету, вегу и ро опције.  

Назив егзотичне опције је прилично нов. Када су прве опције са огра-
ничењем биле представљене називане су бутик и дизајнер опцијама. Дана-
шњи назив су добиле у радовима Mark Rubinstein-a који је током 1990-тих 
обрадио више врста егзотичних опција. Сличност између егзотичних и 
стандардних опција се огледа у томе да представљају контингентна права, 
чија вредност и исплата инвеститору зависи од испуњења одређених усло-
ва. Егзотичне опције такође могу бити кол или пут и могу имати европски 
или амерички начин доспећа. Такође, поседују све елементе које поседује и 
стандардна опција као што су цена извршења, рок доспећа и основна акти-
ва. Највећа разлика у односу на стандардне опције је у томе што ови ин-
струменти немају стандардизоване елементе. У највећем броју случајева 
конкретни услови се договарају приликом склапања опционог уговора. 
Најједноставније је замислити егзотичне опције као стандардну опцију чи-
је су особине прилагођене потребама инвеститора.  

Неке врсте егзотичних опција су постојале пре него што је почела са 
радом чикашка берза (eнг. Chicago Board of Options Exchange - CBOE), прва 
организована берза за опције на свету. Вредност трговања стандардним 
опцијама је била мала у периоду пре 1973. године, када је основана CBOE, а 
за нестандардизоване опције је била још мања. Након оснивања CBOE вред-
ност трговања свим врстама опција нагло расте. Почетком осамдесетих, ка-
да су се актери на финансијском тржишту упознали са опцијама и када је 
дошло до пораста трговања, финансијске институције су почеле да истра-
жују алтернативне форме опција да би задовољиле посебне потребе и да би 
повећале своје пословање. Све ове алтернативне форме опција које се раз-
ликују од стандардних опција представљају егзотичне опције. 
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Почетком деведесетих година прошлог века, егзотичне опције су по-
стале популарније на финансијском тржишту у Америци. Њима се највише 
тргује на OTC (eнг. over the counter) тржишту, мада су неке од скоро листи-
ране и на званичним берзама. На пример, Qуанто опцијама се тргује на 
AMEX (eнг. American Stock Exchange), док се на NYMEX (eng. New York Mer-
cantile Exchange) тргује са спред опцијама. Трговање овим опцијама на бер-
зама представља само мали део укупног обима трговања егзотичним опци-
јама. Због не транспарентности OTC тржишта егзотичне опције и даље 
остају егзотичне за многе инвеститоре, као и за оне који добро познају 
стандардне форме опција. Као корисници се појављују велике корпорације, 
финансијске институције, инвестициони фондови и приватни банкари. 

 
 

ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА И АНАЛИТИЧКИ ОКВИР НОВИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИНСТРУМЕНАТА ЗА УНПАРЉАЊЕ РИЗИКОМ  

 
На финансијским тржиштима се континуирано одвија процес финан-

сијског инжењеринга. Под овим се подразумева процес сталних иновација 
финансијских инструмената. У последње три деценије дошло је до ствара-
ња и наглог раста трговања новом генерацијом опција које се означавају 
као егзотичне опције. Појам егзотичне опције се користи за све опционе 
уговоре који нису стандардни берзански уговори, односно све опције са не-
стандардном основном активом, утврђивањем цене извршења, механи-
змом исплате или условима извршења. Називају се и нестандардне или 
специјалне опције51. 

Назив егзотичне опције је новијег датума. Када су прве опције са огра-
ничењем биле представљене називане су бутик (и дизајнер опцијама. Дана-
шњи назив су добиле у радовима Mark Rubinstein-a који је током 1990-тих 
обрадио више врста егзотичних опција. Он је објавио серију кратких члана-
ка који су се бавили вредновањем егзотичних опција на основу Black-Sho-
les-Merton-овог модела52.  

Поред тога што егзотичне опције имају велику флексибилност, вели-
ки број је јефтинији у поређењу са комбинацијом обичних опција које би 
давале исту исплату. Посебне карактеристике које нуде појединим инве-
ститорима су довеле до брзог ширења егзотичних опција на финансиј-
ском тржишту. Разлози за еволуцију ванила опција и употребу егзотич-
них опција су53: 

51 Briys Eric, Mondher Bellalah, Huu Mai, Fransias de Varenne; 1998.“Options, Futures 
and Exotic Derivatives: Theory, Application and Practice”; John Wiley & Sons; 1-27 
52 Israel Nelken; 1996; “The Handbook of Exotic Options: Instruments, Analysis, and Ap-
plications”; Irwin Library of Investment and Finance; 1-45 
53 Israel Nelken; 1999; “Pricing, Hedging, and Trading Exotic Options - Understand the 
Intricacies of Exotic Options and How to Use Them to Maximum Advantage”; Irwin Li-
brary of Investment and Finance; 1-31 
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1. Егзотичне опције представљају флексибилне инструменте, односно 
боље су прилагођене потребама инвеститора. У зависности од потреба 
могу се креирати нове врсте. 
2. Појавом нових и бољих математичких модела инвестиционе банке су 
могле да конструишу инструменте са компликованијим вредносним 
структурама.  
3. Јефтиније је купити егзотичну опцију у односу на комбинацију обич-
них опција које дају исте карактеристике. 
4. Све веће разумевање техника и начина употребе опција од стране 
појединих инвеститора, као што су корпорације или менаџери фондова 
довело је до све веће употребе егзотичних опција. 
5. Повећање конкуренције између издаваоца на тржишту протеклих 
година је довело до повећања броја егзотичних опција. 
6. Такође, спекулација представља један од битних фактора развоја ег-
зотичних опција. Могућност да се остваре атрактивни профити на 
основу предвиђања кретања тржишта је мотив многим инвеститорима 
да купе егзотичне опције. 

 
Сличност између егзотичних и стандардних опција се огледа у томе да 

оба инструмента представљају контингентна права, чија вредност и испла-
та купцу зависе од испуњења одређених услова. Егзотичне опције такође 
могу бити кол или пут и имати европски или амерички начин доспећа. Та-
кође, поседују све елементе које поседује и стандардна опција, као што су 
цена извршења, рок доспећа и основна актива. Највећа разлика у односу на 
стандардне опције је у томе што ови инструменти немају стандардизоване 
елементе. У највећем броју случајева конкретни услови се договарају при-
ликом склапања опционог уговора. Најједноставније је замислити егзотич-
не опције као стандардну опцију чије су особине прилагођене потребама 
инвеститора.  

 
 

ПОТРЕБЕ И ЗАХТЕВИ ТРЖИШТА ЗА НОВИМ ФИНАНСИЈСКИМ  
ИНСТРУМЕНТИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ  

 
Егзотичним опцијама се скоро у потпуности тргује на ОТC тржишту, 

иако има неких примера где се егзотичне опције појављују на организова-
ним берзама. Разлог за не заступљеност на организованим берзама је у то-
ме што се ради о малим количинама и нестандардним инструментима, тј. 
постоје разлике од уговора до уговора. Такође, егзотичне опције су компли-
коване за вредновање. Велике светске банке су главни чинилац у развоју и 
организовању трговања егзотичним опцијама. Развој финансијског тржи-
шта и губитак клијената у традиционалном пословању натерали су банке 
да креирају нове финансијске производе, који су омогућили нови концепт 
управљања финансијским ризиком, тј. коришћење финансијских деривата. 
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Највеће светске финансијске институције су поклониле велику пажњу раз-
воју нових финансијских производа54.  

Корисници егзотичних опција су углавном инвеститори који добро по-
знају тржиште и финансијске инструменте и који имају висок кредитни 
рејтинг55: 

1. портфолио менаџери,  
2. мали инвеститори, 
3. дилери дериватима, 
4. финансијске институције, 
5. осигуравајуће компаније, 
6. корпорације и друге нефинансијске институције. 
 
Свака од ових група користи егзотичне опције на специфичан начин. 

Портфолио менаџери који управљају активом представљају куповну стра-
ну у трансакцијама. Ова група корисника се може поделити на оне који ак-
тивно учествују у трговини, као што су портфолио менаџери који управља-
ју активом и инвестицијама и оне који су пасивни. Портфолио менаџери ак-
тивно прате и учествују у тржишним кретањима и добијају правовремене 
информације са берзи преко сервиса Rеutеrs-а или Blооmbеrg-а, док мали 
инвеститори прате тржишна кретања на дневној бази. Што се тиче инстру-
мената, они се такође деле на активне и пасивне инструменте. Активни су 
намењени једино портфолио менаџерима који управљају активом, јер ови 
инструменти захтевају активно учешће након куповине. За мале инвести-
торе су намењени пасивни инструменти. 

Дилери дериватима су заинтересовани за опционе премије. Премије за 
егзотичне опције су много веће него код стандардних опција. Организују се 
посебни тимови за егзотичне опције, који имају обавезу да их правилно 
вреднују и да смање ризик позиције дилера на тржишту. Дилери који про-
дају егзотичне опције морају посветити велику пажњу вредновању, хеџин-
гу и свеукупном управљању ризицима. 

Финансијске институције, као што су комерцијалне банке и осигуравају-
ће компаније, често имају потребу да ускладе наплату потраживања са до-
спећем обавеза. У случају осигуравајуће компаније, износ премија се напла-
ћује одмах, док обавезе по том основу долазе касније. Стога, осигуравајућа 
компанија мора да изврши усклађивање своје активе и обавеза. Карактери-
стично за финансијске институције је да се суочавају са ризиком криве ка-
матних стопа. Обавезе комерцијалних банака представљају депонована 
средства које банке прикупљају од депонената. Новчана средства на текућим 
рачунима клијената код комерцијалних банака представљају краткорочне 

54 Options Institute (Chicago Board Options Exchange); 1995; “Options: Essential Con-
cepts and Trading Strategies”; Edition 2; Irwin Professional Publishing, 1-17 
55 Les Clewlow, Chris Strickland; 1997; “Exotic Options: The State of the Art”; Internatio-
nal Thomson Business Press; 1-35 

 
29 

                                                                 



обавезе на које банка плаћа камату. У исто време банка инвестира та сред-
ства дугорочно и остварује приходе по основу каматних стопа на дугорочна 
улагања. То значи да банка позајмљује краткорочно, а улаже дугорочно. Ова 
стратегија је профитабилна све док су дугорочне каматне стопе веће од 
краткорочних. У случају да се дугорочне каматне стопе смање, а краткороч-
не повећају банка ће остварити губитак. Да би се смањили или у потпуности 
елиминисали ови ризици могу се употребити егзотичне опције.  

Корпорације користе егзотичне опције да би генерисале јефтиније из-
воре финансирања и да би креирале хеџинг структуре које су у складу са 
њиховом изложеношћу ризику. Да би смањио трошкове финансирања из-
давалац обвезница може продати структурну ноту56 (енг. струцтуред но-
те). Кад инвеститор купи структурну ноту, он купује обвезницу и продаје 
опцију издаваоцу обвезнице. У оваквој структури, цена опције је снижена у 
односу на тржишну вредност. Издаваоц обвезнице може да прода опцију по 
тржишној вредности на секундарном тржишту. Разлика између цене по ко-
јој је опција продата и по којој је откупљена представља профит за издавао-
ца који у суми смањује обавезу по обвезницама. Многе мултинационалне 
компаније послују на разним тржиштима где се сусрећу са различитим вр-
стама ризика, као што су ризик девизног курса, каматних стопа, политички 
и остали ризици. Егзотичне опције су инструменти који могу прецизно да 
елиминишу ове ризике, као нпр. азијске и баскет опције. Ту егзотичне оп-
ције долазе до изражаја, јер су корпорације посебно заинтересоване за јеф-
тине хеџинг стратегије.   

 
 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕГЗОТИЧНИХ ОПЦИЈА КАО  
ИНСТРУМЕНАТА ЗА ТРАНСФЕР РИЗИКА 

 
Иако постоји велики број егзотичних опција, а самим тим и њихових 

особина које их разликују од обичних опција, оно што је заједничка карак-
теристика за ове инструменте је флексибилност и прилагодљивост. Тако-
ђе, свака додаје по неко ново својство које је чини другачијом од осталих, а 
све у сврху задовољавања потреба тржишта, односно учесника на тржи-
шту. Најзначајније особине које карактеришу поједине врсте инструмента 
у оквиру ове групе су57: 

1. зависност од путање кретања цене основне активе,  
2. структура плаћања, 
3. зависност од времена трајања опционог уговора, 
4. зависност од варијабилности цене основне активе, 

56 Структурна нота је хибридна хартија од вредности која представља обвезницу 
којој је придодата опција. Ове опције могу бити обичне или егзотичне опције. 
57 Israel Nelken; 1996; “The Handbook of Exotic Options: Instruments, Analysis, and Ap-
plications”; Irwin Library of Investment and Finance; 1-45 
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5. зависност од корелације међу основним активама, 
6. нестандардна основна актива. 
 
Велика група егзотичних опција има функцију исплате која зависи од кре-

тања цене основне активе. Да ли ће опција плаћати или не, зависи од тога да 
ли се у појединим временским периодима цена основне активе кретала према 
условима које прописује опциони уговор. Екстремни пример зависности опци-
је од кретања цене основне активе је опција са америчким начином доспећа, 
која ће у зависности од кретање цене основне активе бити извршена и пре до-
спећа саме опције уколико инвеститор процени да је погодан тренутак за то. 
Изразиту зависност од путање кретања цене основне активе има опција са 
ограничењем, која поседује особине обичне опције, али са једним изузетком, 
активирајућом ценом. Док се цена акције налази у оквиру граница, ова врста 
опције се понаша као обична опција, а своје особине испољава када се достиг-
не гранични ниво, односно активирајући цена.  

Функција исплате код егзотичних опција се често разликује од обичних 
опција. На пример, дигитална опција има фиксну исплату која функционише 
по принципу прекидача. У случају повољног догађаја опција плаћа договорени 
износ. Поред тога, егзотичне опције могу имати дисконтинуиране исплате у 
току одређеног временског периода или исплате које се акумулирају током 
периода трајања опције. Функција исплате може бити појачана тако да се ис-
плата коју би имала стандардна опција повећава применом одређених коефи-
цијената. 

Поред тога што егзотичне опције могу имати европски и амерички начин 
доспећа, оне такође, могу имати нерегуларну структуру извршења која зависи 
од врсте егзотичне опције, односно од договора између купца и продавца ег-
зотичне опције. На пример, могу бити искоришћене на одређени датум у току 
периода трајања опције, сваког првог у месецу или сваког квартала, као што је 
то случај са бермуда опцијама. Опције које су зависне од времена трајања оп-
ционог уговора, такође имају изразиту зависност од варијабилности цене 
основне активе. Тако на пример, код сложених опција варијабилност утиче ду-
пло на вредност саме опције. Индиректно утиче на вредност опције преко 
вредност опције која представља основну активу и директно на вредност саме 
сложене опције. 

Егзотичне опције могу важити на више основних актива између којих по-
стоји корелација кретања цена. Управо та корелација представља основу на 
којој ће опција базирати своју вредност. Егзотичне опције могу имати нестан-
дардну основну активу. Постоји могућност узимања опције на опцију. Такође, 
као основна актива могу бити временске прилике. На тај начин опције гласе 
на температуру ваздуха, број сунчаних или снежних дана.  
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АНАЛИЗА ЗНАЧАЈА И ПРИМЕНЕ ЕГЗОТИЧНИХ ОПЦИЈА КАО  
ИНСТРУМЕНАТА ЗА ТРАНСФЕР РИЗИКА 

 
Егзотичне опције су, као и обичне опције, инструмент који првенствено 

служи као средство заштите од ризика, мада их многи користе у спекулатив-
не сврхе. Фирмама омогућавају да смање изложеност ризику путем дина-
мичког хеџинга, који не би могле да смање са статичким хеџингом путем не-
ког другог деривата. Такође, оне омогућавају фирмама да постигну управља-
ње ризицима уз ниже трошкове у односу на обичне опције. То се постиже ти-
ме што се елиминишу трошкови заштите од ризика који фирми нису потреб-
ни, а коју пружају обичне опције. Егзотичне опције омогућавају комбинова-
ње различитих елемената заштите од ризика, чиме се постиже прилагођава-
ње конкретног инструмента индивидуалним потребама корисника. 

 
Табела 1. Интензитет употребе опција на тржиштима 

 

 
 

Извор: RISK Magazinе, Мај 2000. Значење ознака је следеће: А – активна употреба, О – повре-
мена употреба, R – ретка употреба и празно место означава да није у употреби. 
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У претходној табели приказана је ширина употребе неких врста егзо-
тичних опција на различитим тржиштима. На врху табеле приказано је на 
шта се опције односе: intеrеst rаtе оptiоns - опције на камате, Fоrеx58 оptiоns 
– опције на валуте, еquity оptiоns – обичне опције, cоmmоdity оptiоns – роб-
не опције. Испод тога је наведено да ли се трговина обавља изван (ОТC) 
или на организованој берзи. Са леве стране су наведене врсте опција. 

Највише се тргује са азијским опцијама, опцијама са ограничењем, кор-
па опцијама, дигиталним опцијама и дуга опцијама. Имају примену на свим 
тржиштима, како код робних, валутних, акцијских берзи, тако и код тржи-
шта каматних стопа, енергије, хартија од вредности са фиксним приносом 
и др. На берзама роба и енергије тргује се азијским и опцијама са ограниче-
њем на сировине, природни гас, драгоцене и тешке метале. На берзи валута 
користе се азијске, опције са ограничењем, корпа и дуга опције као и диги-
талне опције. Спред опције између два индекса су популарне на берзама об-
везница и каматних стопа. Такође, егзотичне опције се могу прикачити за 
структурну ноту или друге хартије од вредности. Најчешће се користе за: 

1. куповину основне активе, где инвеститор жели да купи одређену ко-
личину по унапред одређеној цени, 
2. заштиту од ризика, где егзотичне опције представљају инструмент 
хеџинга, 
3. смањење трошкова хеџинга, где су егзотичне опције јефтиније у по-
ређењу са комбинацијом обичних опција које би давале исту вредност 
по доспећу, 
4. повећање приноса, односно као инструменти спекулације. 
 
Може се рећи да егзотичне опције поседују неопходну флексибилност 

која је потребна у условима динамичног тржишта, где се стално сусрећемо 
са новим ситуацијама које траже модификацију постојећих инструмената. 
У овоме се огледа и њихов значај. 

  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Глобализација инвестиционих токова додатно je подстакла активно-

сти на тржишту финансијских деривата. Финансијски стручњаци контину-
ирано стварају нове, комплексније и софистицираније финансијске инстру-
менте. Сви ови продукти се заснивају на бази четири основна типа дерива-
та. Опције су дериватни инструменти који су у последње четири деценије 
доживели велику експанзију. Поред стандардних опција којима се тргује на 
берзи, развила се нова група опција популарно названих егзотичне опције. 
Ова група опција поседује све елементе стандардних опција. Поред тога, 

58 Често се у литератури на енглеском може срести и скраћеница FX (foreign ex-
change). 
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имају и додатне особине које их издвајају у посебне врсте. У сваком случају, 
за боље разумевање егзотичних опција потребно је познавање стандард-
них опција. Нови захтеви окружења условили су даљи развој опција. Тако 
се од једног стандардизованог финансијског инструмента развила читава 
гама нових финансијских инструмената.  

Егзотичне опције су, као и обичне опције, инструмент који првенстве-
но служи као средство заштите од ризика, мада их многи користе у спеку-
лативне сврхе. Фирмама омогућавају да смање изложеност ризику путем 
динамичког хеџинга, који не би могли да смање са статичким хеџингом пу-
тем неког другог деривата. Такође, оне омогућавају фирмама да постигну 
управљање ризицима уз ниже трошкове у односу на обичне опције. То се 
постиже тиме што се елиминишу трошкови заштите од ризика који фирми 
нису потребни, а које пружају обичне опције. Такође, егзотичне опције омо-
гућавају комбиновање различитих елемената заштите од ризика, чиме се 
постиже прилагођавање конкретног инструмента индивидуалним потре-
бама корисника. Може се закључити да се егзотичне опције користе за: 

1. куповину основне активе, где инвеститор жели да купи одређену ко-
личину по унапред одређеној цени, 
2. заштиту од ризика, где егзотичне опције представљају инструмент 
хеџинга, 
3. смањење трошкова хеџинга, где су егзотичне опције јефтиније у по-
ређењу са комбинацијом обичних опција које би давале исту вредност 
по доспећу, 
4. повећање приноса, односно као инструменти спекулације. 
 
Иако је наше финансијско тржиште још увек у фази развоја и тренутно 

не постоји званична трговина основним дериватним инструментима, све 
већа интеграција у глобално финансијско тржиште ће захтевати примену 
нових и модерних финансијских техника и инструмената. И без напред по-
менутог разлога, примена егзотични опција код нас би омогућила послов-
ним субјектима да слободније улазе у пословне подухвате, што би повољно 
деловало на целокупну привреду и њен развој. Могућност коју нуде егзо-
тичне опције, тј. прилагођавање појединачним потребама пословних субје-
ката је веома битна код примене у нашим условима, где је ризик и самим 
тим несигурност пословања веома велика. Трошкови управљања ризицима 
код егзотичних опција обично су нижи него код стандардних опција, чији 
опсег покривања ризика може бити или превелики или недовољан за по-
словне субјекте. 

Финансијском тржишту у Србији управо недостаје трговина деривати-
ма која би дала додатни импулс у његовом развоју и обиму трговине. Тако-
ђе, овим би се омогућило повећање броја учесника на тржишту, а самим 
тим и његова ликвидност. Применом искустава азијских и земаља у тран-
зицији могуће је обезбедити услове и омогућити примену ових инструме-
ната. Такође и захтеви пословних субјеката воде ка овоме. То се огледа у 
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томе да се код нас већ склапају уговори у облику форварда. Ови уговори се 
закључују углавном између банака и њихових клијената ради обезбеђења 
од ризика промене девизног курса.  

Егзотичним опцијама се скоро у потпуности тргује на ОТС тржишту, 
иако има неких примера где се егзотичне опције појављују на организова-
ним берзама. Разлог за не заступљеност на организованим берзама је у то-
ме што се ради о малим количинама и што постоје разлике од уговора до 
уговора. Такође, егзотичне опције су компликоване за вредновање. Велике 
светске банке су главни чинилац у развоју и организовању трговања егзо-
тичним опцијама. Иако постоји велики број егзотичних опција, а самим тим 
и њихових особина које их разликују од обичних опција, оно што је зајед-
ничка карактеристика за ове инструменте је флексибилност и прилаго-
дљивост. Такође, свака додаје по неко ново својство које је чини другачијом 
од осталих, а све у сврху задовољавања потреба тржишта, односно учесни-
ка на тржишту. Најзначајније особине које карактеришу поједине врсте ин-
струмента у оквиру ове групе су: 

1. зависност од путање кретања цене основне активе,  
2. структура плаћања, 
3. зависност од времена трајања опционог уговора, 
4. зависност од варијабилности цене основне активе, 
5. нестандардна основна актива. 
 
Може се рећи да егзотичне опције поседују неопходну флексибилност 

која је потребна у условима динамичног тржишта, где се стално сусрећемо 
са новим ситуацијама које траже модификацију постојећих инструмената. 
У овоме се огледа и њихов значај. Егзотичне опције се у литератури деле на 
следеће групе: 

1. егзотичне опције зависне од кретања цене основне активе, 
2. опције са модификованом исплатом, 
3. егзотичне опције зависне од времена и варијабилности цене основне 
активе, 
4. мултифакторске или корелационе опције, 
5. остале врсте егзотичних опција. 

 
Код опција које зависе од кретања цена основне активе (енг. pаth-

dеpеndеnt оptiоns) исплата на крају је функција континуиране путање коју 
је цена основне активе имала током периода трајања опционог уговора. Пу-
тања цене основне активе може да одреди не само исплату, већ и њену ви-
сину, као и структуру опције. Најважније опције из ове групе су опције са 
ограничењем, опције погледај уназад, лествица опције, цлиqует или ратчет 
опције, опције узвикивања и азијске опције. 

Опције са модификованом исплатом (еng. pаyоff mоdifiеd оptiоns) имају 
функцију исплате која је измењена у односу на функцију исплате код обич-
них опција. Имају дисконтинуитет или изненадне скокове у функцији ис-
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плате. На пример, дигиталне опције плаћају одређени износ или ништа. 
Једноставне су за вредновање, али је са њима тешко вршити хеџинг, јер су 
промене у вредности опције веома нагле. Најзначајније опције из ове групе 
су дигиталне опције, контингентне опције и опције на степен. 

Временски зависне опције (еng. timе/vоlаtility dеpеndеnt оr prеfеrеncе 
оptiоns) представљају групу егзотичних опције где купац има право да де-
финише посебне карактеристике (нпр. тип опције - пут или кол) као функ-
цију времена. Вредност ових опција је посебно осетљива на варијабилност 
цена основне активе током периода који не почиње одмах већ у неком мо-
менту у будућности. Ова врста опција је посебно корисна када се очекује да 
ће неки догађај, који се дешава у кратком периоду, имати утицаја на исходе 
у будућности. У ову групу спадају форвард старт опције, опције избора, сло-
жене опције и бермуда опције. 

Мултифакторске опције (еng. multifаctоr/cоrrеlаtiоn оptiоns) предста-
вљају опције на више актива. Познате су и као корелационе опције. Имају 
функцију исплате која се базира на односу цена најмање две основне акти-
ве које су у међусобној корелацији. То значи да приликом вредновања ових 
опција треба узети у обзир међусобно кретање, односно корелацију цена 
основних актива. Ова врста егзотичних опција је постала нарочито битна 
са глобализацијом финансијских тржишта. Интеграција финансијских тр-
жишта у свету је водила до пораста обима страних инвестиција где су мул-
тифакторске опције постале важан инструмент за хеџинг. Као основна ак-
тива се јављају акције, обвезнице, валуте, берзански индекси, девизни кур-
севи, каматне стопе и разне врсте роба. Основна актива може бити из исте 
или различите групе. Неке од најзначајнијих опција из ове групе су корпа 
опције, кванто опције, дуга, опције, спред и опције размене. 

У остале врсте егзотичних опција можемо уврстити другу генерацију 
егзотичних опција. Ове опције представљају углавном комбинацију особи-
на егзотичних опција које су већ описане. То су нови финансијски инстру-
менти који су развијени у складу са потребама инвеститора, које су се јави-
ле након догађаја на финансијским и осталим тржиштима током деведесе-
тих година прошлог века. Такође, овде се укључују и опције које имају егзо-
тичну активу као што су временске опције или пропусница опције. 
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Сажетак: Финансирање различитих државних потреба треба да буде 

унапред планирано и контролисано, а то се постиже креирањем буџета. Бу-
џетски систем чине буџет Републике, буџети локалних власти и финансиј-
ски планови организација обавезног социјалног осигурања. Сложеност бу-
џетског система и разноликост послова везаних за примање и издавање 
новца условили су да се и рачуноводство које се користи у евидентирању по-
словних промена прилагоди потребама буџета. 

Улога буџетског рачуноводства је од изузетног значаја за функциониса-
ње буџета, а самим тим и за све остале активности државе које се не могу 
обавити без средстава буџета. Улога као и сам значај рачуноводства буџе-
та обрађени су у овом раду, као и положај који заузима у вођењу буџета. 

Кључне речи: рачуноводство, правни систем, буџетски систем, финан-
сирање. 

 
Abstract: Financing various state needs should be planned ahead and control-

led, which can be achieved by setting the budget. Budgetary system comprises the 
Republic’s budget, local governments’ budgets as well as mandatory social insuran-
ce organizations’ financial plans. The complexity of budgetary system and diversity 
of the operations connected with the receiving and issuing money have made it ne-
cessary for the accounting, which is normally used in evidencing business changes, 
to adapt to the budgetary needs.  

Budgetary accounting plays crucial role in the functioning of the budget, thus 
in all other state activities that cannot be carried out without budgetary means. 
This paper deals with the role and the importance of the budgetary accounting, as 
well as the position it has in budget management. 

Key words: accounting, legal system, budgeraty system, financing 
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УВОД 
 

Нормално обављање свих функција државе зависи од бројних фактора: 
економских, политичких, друштвених, социолошких итд. Ипак, за успешно 
организовање и управљање државом, најбитније су финансије тј. новчана 
средства којима она располаже и која усмерава у различите организационе 
структуре битне за државу и друштво. Према томе, буџет представља си-
стематски и рационалан план укупних прихода и расхода неке државе. Бу-
џетска примања, која припадају Републици или локалним властима, распо-
ређују се и исказују по изворима у буџету. Буџетски издаци Републике или 
локалних власти одређују се по појединачној намени у буџету. Примања се 
исказују у укупно оствареним износима, а издаци у укупно извршеним из-
носима. Буџетска примања и издаци морају бити у равнотежи. 

Законом о буџетском систему уређује се планирање, припрема и доно-
шење буџета Републике Србије, као и буџета територијалних аутономија и 
локалних самоуправа. Овим законом уређује се и контрола и ревизија буџе-
та Републике и буџета локалне власти, као и контрола и ревизија јавних 
установа и других индиректних корисника буџетских средстава, јавних 
предузећа и правних лица основаних од стране јавних предузећа, односно 
правних лица над којима Република, односно локална власт, имају директ-
ну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% 
гласова у управном одбору. Буџетски циљ у припреми и извршењу буџета 
јесте макроекономска стабилност, одрживи и стабилни економски развој и 
смањење финансијског ризика Републике. Под буџетским рачуноводством, 
подразумевају се услови и начин вођења пословних књига, састављање, 
приказивање, доствљање и објављивање финансијских извештаја. Прили-
ком припреме и извршења буџета морају се поштовати принципи ефика-
сности и економичности, потпуности, тачности и јединствене буџетске 
класификације. То су такође и неки од основних принципа буџетског рачу-
новодства. Пословне промене и трансакције, буџетско рачуноводство води 
кроз систем пословних књига у које спадају: дневник, главна књига и по-
моћне књиге о којима ће бити посебно реч у овом напису. Начин вођења ра-
чуноводства буџета уређује министар финансија, а одговорност за буџет-
ско рачуноводство уређена је Законом о буџетском систему. 

 
 

1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ БУЏЕТСКОГ СИСТЕМА 
 
Закон о буџетском систему представља један од најзначаннијих ре-

формских прописа којим се на сасвим нови начин уређује област управља-
ња јавним финансијама у Републици Србији. Закон је заснован на принци-
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паима прихваћеним у земљама са развијеном тржишном привредом, као и 
у земљама у транзицији. Према овом Закону, буџетски систем чине59: 

- буџет републике, 
- буџет Аутономне покрајине, 
- буџет градова, 
- буџет града Београда, 
- буџет општина и  
- буџет организација обавезног социјалног осигурања. 
 
Закон о буџетском систему јединствено уређује планирање, припрему, 

доношење и извршавање буџета на нивоу свих сегмената у систему. Инте-
гритет буџетског система обезбеђује се60: 

- заједничком законском основом, 
- једиственом буџетском класификацијом, 
- јединственом буџетском документацијом, 
- јединственим системом буџетског рачуноводства, 
- буџетском контролом и ревизијом. 
 
Oснову функционисања рачуноводственог система буџета чини фи-

нансијска институција трезора, који представља организациону јединицу у 
саставу Министарства финансија, односно локалног органа управе надле-
жног за финансије. (Према Закону о буџетском систему, трезор функциони-
ше, како на нивоу Републике, тако и на нивоу локалне власти.) 

Трезор има свој консолидовани рачун на којем сви корисници средста-
ва одговарајућег буџета евидентирају средства добијена из буџета или 
остварена у виду прихода. Трезор има више функција од којих издвајамо 
најважније61: 

1. финансијско планирање, 
2. управљање готовином, 
3. контрола расхода, 
4. управљање дугом, 
5. буџетско рачуноводство и извештавање, 
6. управљање финансијским информационим системом.  
 
Према наведеним функцијама може се закључити његов значај у вође-

њу политике јавних расхода (како на централном нивоу државе, тако и на 
локалном нивоу). Трезор треба да обезбеди стабилност, ефикасност и ди-
сциплину у вођењу ове политике. 

59 Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) 
60 Раичевић Б, Јавне финансије, Дата Статус, Београд, 2011. 
61 Раичевић Б, Јавне финансије, Дата Статус, Београд, 2011. 
 
 

41 

                                                                 



2. РАЧУНОВОДСТВЕНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
Рачуноводствени систем државе, без обзира на њену величину, има не-

колико циљева: 
- Одговорност – све државе имају високе стандарде у погледу одго-

ворности. Владе су одговорне великом броју различитих чинилаца: грађа-
нима и пореским обвезницима, групама од јавног значаја, донаторима и 
осталим нивоима власти. Услед овог високог степена одговорности и очи-
гледности, веома је важно да државне евидениције, финансијски извештаји 
и остале врсте извештаја о поступању у складу са прописима буду поуздане 
и тачне. Рачуноводствени системи треба да буду сачињени тако да обезбе-
де поуздане информације и да задовоље потребе за информацијама свих 
ових различитих чинилаца;  

- Управљање ограниченим средствима – ни једна држава никада 
нема довољно средстава на располагању. Увек је присутно више потреба 
него ресурса.62 На пример, путеви морају да се праве, отпад да се одвози, 
паркови морају да се одржавају, морају да се врше поправке на зградама и 
да се пружају социјалне услуге. Рачуноводствени систем мора да обезбеди 
неопходне инструменте који ће омогућити надлежним владиним органима 
да ефикасно управљају тим ограниченим средствима; 

- Чување средстава/имовине – државна имовина, између осталог, 
укључује зграде, опрему, намештај, готовину и потраживања. Ово су све 
вредни државни ресурси који се морају заштитити. Постоји велики број гу-
битака до којих може доћи, а од којих се држава мора заштитити (на при-
мер претплаћивање фактура, неускладиштена опрема која губи вредност, 
примљена готовина коју користе запослени, инвестиције које губе вред-
ност). Рачуноводсвени систем, а нарочито систем интерних рачуноводстве-
них контрола, мора да буде направљен тако да заштити ову имовину; 

- Пројекција будућности – рачуноводствене евиденције су по својој 
природи евиденције финансијских активности које су се догодиле у про-
шлости. Историјски подаци, сакупљени током времена, морају да пруже ин-
формације о кључним пројекцијама које се користе за планирање будућих 
буџета. 

 
Дизајни рачуноводственог система омогућава остваривање циљева ко-

ји би требало да помогну у вођењу финансијске политике путем процеса 
који се инсталирају, система контоле који се успостављају и извештаја који 
се сачињавају. 

 
 

62 Bacoc H. and Jason L. 2004. - Modern Budgetary System, McGraw-Hill, Irwin. 
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3. РАЧУНОВОДСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ БУЏЕТА 
 
Евиденција реализације буџета одвија се преко успостављеног система 

буџетског рачуноводства. Буџетско рачуноводство је рачуноводсво при-
хода, преузетих обавеза и расхода директних и индиректних корисника бу-
џетских средстава. Буџетско рачуноводство осигурава поштовање законске 
и администратине контроле над употребом буџетских средстава. Буџетско 
рачуновдство евидентира: 

- одобрен буџет, апропријације, расподелу, 
- преузете обавезе, 
- обавезе према добављачима. као и створене обавезе путем уговора и 

неизмирене обавезе, 
- све исплате у складу са системом класификације издатака. 
 
Овлашћења за регулисање буџетског рачуноводства имају Влада и Ми-

нистарство надлежно за финансије: 
- Влада ближе уређује:  
- буџетско рачуноводство, 
- систем главне књиге трезора, 
- начин вођења конслодованог рачуна трезора. 
 
У том смислу Влада Републике Србије донела је Уредбу о буџетском 

рачуноводству, којом се ближе уређује буџетско рачуноводство и систем 
главне књиге трезора.63 

Под буџетским рачуноводством, у смислу ове Уредбе, подразумевају 
се услови и начин вођења пословних књига, састављање, приказивање, 
доствљање и објављивање финансијских извештаја. Ова Уредба примењује 
се на буџет Републике, буџет територијалних аутономија и локалних само-
управа, као и на њихове директне и ндиректне кориснике буџетских сред-
става, Републички завод за здравствено осигурање, републичке фондове 
пензијског и инвалидских осигурања и републички фонд надлежан за по-
слове запошљавања.64 

Уредбом су утврђене основе за вођење буџетског рачуноводства и фи-
нансијског извештавања. Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте 
готовинска основа, трансакције и остали догађаји евидентирају се у тре-
нутку када се готовинска средства приме, односно исплате. Финансијски 
извештаји припремају се на принципима готовинске основе Међународних 
рачуноводствених стандарда за јавни сектор. Финансијски извештаји на 
готовинској основи садрже информације о извору средстава прикупљених 

63 Милојевић И., и др., Основи буџетског рачуноводства, Универзитет БК, Београд, 
2007. 
64Уредба о буџетском рачуноводству (“Сл. Гласник РС”, бр. 125/2003 i 12/2006) 
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у току одређеног периода, намени за коју су средства искоришћена и салду 
готовинских средстава, на дан извештавања. 

Уредба даље прописује пословне књиге и рачуноводствене исправе. 
Пословне књиге су свеобухватне евиденције о финансијским трасакција-
ма корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног 
осигурања, укључујући стање и промене на имовини, потраживањима, оба-
везама, изворима финансирања, расходима, издацима, приходима и прима-
њима. 

Пословне књиге воде се по систему двојног књиговодства, хроноло-
шки, уредно и ажурно у складу са структуром конта која је прописана Пра-
вилником о стандардном класификационом оквиру и контном плнау за бу-
џетски систем. Пословне књиге воде се у слободним листовима или елек-
тронском облику. Врсте пословних књига које се воде јесу: дневник, главна 
књига и помоћне књиге и евиденције. 

Систем главне књиге чине: главна књига трезора, главна књига ди-
ректних и индиректних корисника и главна књига организација обавезног 
социјалног осигурања. 

Главну књигу трезора за буџет Републике и буџете територијалних 
аутономија и локалних самоуправа води републички орган управе надле-
жан за послове финансија и економије, односно локални орган управе над-
лежан за финансије. Главна књига трезора садржи рачуноводствене еви-
денције за сваког директног и индиректног корисника, као и за организа-
ције обавезног социјалног осигурања. Главна књига трезора јесте основа за 
припремање консолидованих финансијских извештаја. 

Директни и индиректни корисници,65 који своје финансијско посло-
вање обављају преко сопствених рачуна, воде главну књигу. Подаци из 
главних књига директних и индиректних корисника синтетизују се и 
књиже у главној књизи трезора на основу периодичних извештаја и завр-
шних рачуна. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје фи-
нансијско пословање не обављају преко сопственог рачуна, воде само по-
моћне књиге и евиденције. Подаци из главних књига оранизација обаве-
зног социјалног осигурања синтетизују се и књиже у главној књизи трезо-
ра Републике на основу периодичних извештаја и завршних рачуна. 

Помоћне књиге и евиденције66 које су Уредбом предвиђене чине: 
- Помоћна књига купаца која обезбеђује детаљне податке о свим по-

траживањима од купаца; 
- Помоћна књига добављача која обезбеђује детаљне податке о свим 

обавезама према добављачима;  

65 Раичевић Б, Јавне финансије, Дата Статус, Београд, 2011.  
66Уредба о буџетском рачуноводству (“Сл. Гласник РС”, бр. 125/2003 i 12/2006) 
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- Помоћа књига основних средстава која обезбеђује детаљне податке 
о свим основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури 
нематеријалних улагања и основних средстава са стопама аморизације; 

- Помоћна књига залиха која обезбеђује детаљне податке о свим про-
менама на залихама, ако је то економски оправдано и уравнотежено са 
вредношћу тих залиха; 

- Помоћна књига плата која обезбеђује детаљне податке о свим поје-
диначним исплатама за сваког запосленог; 

- Помоћна евиденција извршених исплата која обезбеђује детаљне 
податке о самим расходима и издацима; 

- Помоћна евиденција остварених прилива која обезбеђује детаљне 
податке о свим приходима и примањима; 

- Помоћна евиденција пласмана која обезбеђује детаљне податке о 
свим краткорочним и дугорочним пласманима; 

- Помоћна евиденција дуга која обезбеђује детаљне податке о свим 
краткорочним и дугорочним инструментима дуга; 

- Остале помоћне књиге и евиденције – ако је потребно (благајна го-
товине, благајна бензинских бонова, евиденције донација и сл.) 

 
Пословне књиге имају карактер јавних исправа и воде се за период од 

једне буџетске године. Изузетно, поједине помоћне књиге могу се водити за 
период дужи од једне буџетске године. Пословне књиге отварају се на почет-
ку буџетске године или у току године по оснивању новог корисника буџет-
ских средстава, односно организација обавезног социјалног осигурања. 

Рачуноводствена исправа је јавна исправа која представља писмени 
доказ о насталој пословној промени и другом догађају.67 Рачуноводствена 
исправа садржи све податке потребне за књижење у пословним књигама, та-
ко да се из исправе о пословној промени може сазнати основ настале проме-
не. Књижења у пословним књигама врше се на основу валидних рачуновод-
ствених документа о насталој пословној промени и другом догађају. 

Рачуноводствена исправа јесте и исправа добијена телекомуникацио-
ним путем, у електронском, магнетном или другом облику. Рачуноводствена 
исправа мора бити потписана од стране лица које је исправу саставило, лица 
које је исправу контролисало и лица одговорног за насталу пословну проме-
ну и други догађај и достављена на књижење наредног дана, а најкасније у 
року од два дана од дана настанка пословне промене и другог догађаја. 

Уредбом је предвиђено и закључивањем пословних књига и чување ра-
чуноводствених исправа. Пословне књиге закључују се после спроведених 
евиденција свих економских трансакција и обрачуна на крају буџетске го-

67 Gray S, Salter S. and Randebaugh L. 2001. – Global Accounting and Control, University 
of New South Wales. 
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дине. Пословне књиге закључују се најкасније до рока достављања финан-
сијских извештаја. 

Рачуноводствене исправе и пословне књиге чувају се у пословним про-
сторијама корисника буџетских средстава и организација обавезног соци-
јалног осигурања, са следећим временом чувања: 

- 50 година – финансијски извештаји; 
- 10 година – дневник, главне књиге, помоћне књиге и евиденције; 
- трајно – евиденције о зарадама. 
 
Финансијски извештаји, пословне књиге и рачуноводствене исправе 

чувају се у оригиналу или другом облику архивирања, у складу са законом. 
Усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником, као и помоћ-
них књига и евиденција са главном књигом врши се пре пописа имовине и 
обавеза и пре припреме финансијских извештаја. 

Усклађивање стања и обавеза у књиговодственој евиденцији корисни-
ка буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања са 
стварним стањем које се уређује пописом, врши се на крају буџетске го-
дине, са стањем на дан 31. децембар текуће године. 

Корисници буџетских средстава и организација обавезног социјалног 
осигурања обавезни су да изврше усаглашавање финансијских пласмана, 
потраживања и обавезан је да у року од пет дана од дана пријема неизми-
рених обавеза провери своју обавезу и о томе обавести повериоца. 

 
 

4. РАЧУНОВОДСТВЕНА ОСНОВА ЕВИДЕНТИРАЊА  
ПОСЛОВНИХ ТРАНСАКЦИЈА 

 
Министар надлежан за финансије уређује: 
- начин вођења рачуноводства буџета; 
- садржај и начин финансијског извештавања за директне и индирект-

не кориснике, социјално осигурање и буџетске фондове Републике и ло-
калне власти; 

- начин припреме, састављања и подношења завршних рачуна директ-
них и индиректних корисника, социјалног осигурања и буџетских фондова. 

 
Законом о буџетском систему утврђена је одговорност за буџетско ра-

чуноводство и то68: 
- директни корисник одговоран је за сопствене трансакције и трансак-

ције индиректних корисника, док је 

68Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) 

 46 

                                                                 



- Министар у име Владе, или орган локалне управе надлежан за финан-
сије, у име извршног органа локалне власти, одговоран за рачуноводство 
примљених зајмова и дугова. 

 
У евиденцији буџета неопходно је утврдити и прихватити рачуновод-

ствени метод или рачуноводствене основе евидентирања пословних тран-
сакција. Владине организације се служе комбиновањм три основе за рачу-
новодство69: 

- готовинском основом, 
- обрачунском основом, 
- модификованом обрачунском основом. 
 
Готовинска и обрачунска основа се често користи у многим државама 

и то у концепту који се разумеју и прихватају свуда. Модификовано-обра-
чунско рачуноводство је специфично за владино рачуноводство и предста-
вља мешавину ове две наведене рачуноводствене основе. 

 
- Готовинска основаза рачуноводство или готовинско рачуновод-

ство је познат коцепт. Сви користимо овај готовински рачуноводствени си-
стем приликом вођења евиденције наших личних чекова. Дакле, не евиден-
тира се ништа до момента пријема или исплате готовине. Приликом кори-
шћења готовинске основе, трансакције се евидентирају у тренутку депоно-
вања средстава. 

 
У примеру набавке залиха и доспелих обавеза једини економски дога-

ђај који се евидетира је плаћање залиха. Рачуноводство врши следећи унос 
за евидентирање плаћања у износу од 1.000 динара. 

 
                                                                                         дугује         потражује 

Материјали 
 Готовина 

1000  
 1000 

 
Готовинска основа се не користи као свеобухватна рачуноводствена 

основа. Међутим, бројне мање владине организације воде рачуноводство 
на готовинској основи у току године и на крају године конвертују евиден-
ције за сврхе финансијског извештавања. Поред овога, готовинска основа 
се користи за извештавање о одређеним врстама трансакција. 

 
- Обрачунска основа или обрачунско рачуноводство је много сло-

женије од готовинског. У оквиру обрачунског метода, евидентирање тран-
сакција се дешава у тренутку када трансакција или економски догађај на-

69 Gay S. etc. 2005. - Budgetary Control Enviroment, 2nd Edition, John Wiley & Sons. 
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стану, уместо тек у тренутку пријема или исплате средстава. На тај начин, 
иако чек није исписан трансакција може да буде евидентирана. 

 
На примеру набавке залиха и доспелих обавеза, евидентирају се два 

економска догађаја, пријем фактуре за материјал и плаћање обавеза у из-
носу од 1.000 динара. 

 
                         евидентирање пријема           дугује        потражује 

Материјали 
 Доспеле обавезе 

1000  
 1000 

 
 

                          евидентирање плаћања    дугује      потражује 
Доспеле обавезе 
 Готовина 

1000  
 1000 

 
Неки од основних елемената потпуног обрачунског рачуноводства су: 
 

Врсте трансакција у обрачунском 
рачуноводству 

Примери 

Очекивани приходи, чак иако гото-
вина није заправо примљена 

Накнаде за услуге које су извршене, али 
још нису наплаћене евидентирају се као 
потраживања 

Расходи, без обзира на то што испла-
та још није извршена 
 

Роба која је примљена и фактурисана, 
али још увек није плаћена се евиденти-
ра на доспелим обавезама 

Одложени приходи, када је новац 
примљен, али приход још увек није 
зарађен 

Аванси за грантове су примљени, акон-
тација није у целини зарађена и тада се 
евидентира као одложени приход 

Издвајање за инвентаре и залихе, ка-
да је готовина исплаћена, али мате-
ријал још није стављен у употребу 

Материјали који су примљени, фактури-
сани и плаћени, али нису стављени у 
употребу евидентирају се као средства 
на инветару 

Евидентирање неизмирених дуго-
рочних обавеза 

Неизмирена дугорочна дуговања се еви-
дентирају као дугорочна обавеза 

 
Врсте трансакција у обрачунском 
рачуноводству 

Примери 

Капитализација одређених расхода и 
накнада амортизација капитализова-
них трошкова 

Примљена, фактурисана и плаћена 
опрема, која се не отписује приликом 
стављања у употребу, евидентира се 
као актива на билансу стања, а њена 
амортизација се књижи на рачун тро-
шкова у току коришћења имовине 
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- Модификована обрачунска основа за рачуноводство се користи ис-

кључиво у државним ортанизацијама. Слична је обрачунском рачуновод-
ству, међутим постоји неколико битних разлика. 

 
Финансијски фокус под модификованим обрачунским рачуноводством 

је краткорочне природе. На тај начин, владини извештаји истичу располо-
живост тренутних средстава за подмиривање текућих обавеза. Приходи у 
систему модификованог обрачунског рачуноводства се евидентирају онда 
када су мерљиви и расположиви за финансирање текућих расхода. сматра 
се да су приходи расположиви када су наплативи у току текућег периода, а 
до стварне наплате долази или у току текућег периода, или у року од 60 да-
на по истеку периода. Расходи се евидентирају на обрачунској основи, бу-
дући да су мерљиви у тренутку настанка. 

Дугорочна имовина и обавезе се не одражавају на приходима и расхо-
дима. На пример, амортизација се, у систему обрачунског књиговодства, не 
евидентира. Трошкови имовине се евидентитају у години у којој је сред-
ство купљено. Амортизација је трошак који не захтева плаћање обавезе и 
не пружа корисне информације о томе да ли влада може или не може да 
плати рачуне у току текућег периода. 

 
Неки од основних елемената система модификованог обрачунског ра-

чуноводства : 
 

Врсте трансакција у систему моди-
фикованог обрачунског рачуновод-
ства 

Примери 

Очекивани приходи, иако средства још 
увек нису примљена 

Приходи од трансфера зарађени на 
основу рефундације за настале расхо-
де, евидентирају се као потраживања 

Расходи, без обзира на то што исплата 
још увек није извршена 

Роба која је примљена и фактурисана, 
али није плаћена, евидентира се као 
доспеле обавезе 

 
 
 

Врсте трансакција у систему моди-
фикованог обрачунског рачуновод-
ства 

Примери 

Одложени приходи, када је обавеза до-
спела, али износ још увек није плаћен 

Порези на имовину који нису наплаће-
ни по истеку 60 дана по истеку године, 
евидентирају се као порези на имови-
ну наплативи, а одложени 
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Издвајање залиха, када је исплаћена 
готовина, али залихе нису стављене у 
употребу 

Залихе које су примљене, фактурисане 
и плаћене, али нису стављене у упо-
требу, евидентирају се као имовина на 
залихама и резервација капитала 

Евидентирање дугорочних неизмире-
них обавеза 

Неизмирене дугорочне обавезе еви-
дентирају се као дугорочне обавезе у 
оквиру групе конта дугорочни дуг 

Евидентирање набавке опреме  

Опрема која је примљена, фактурисана 
и плаћена се евидентира као расход у 
тренутку куповине, а као имовина у 
оквиру групе конта општа основна 
средства 

Евидентирање великих капиталних 
расхода 

Капитални расходи се евидентирају 
као расходи у оквиру фонда капитал-
них пројеката 

 
Модификовано начело настанка пословних догађаја се користи у слу-

чају државних фондова, потрошних трустова и агеницијских фондова. 
 
Резервисање средстава се користи у сврхе управљања буџетским 

средствима. Циљ резервисања је да се евидентира преузета обавеза за на-
бавку, у што ранијој фази, како би се спречило трошење буџетских средста-
ва преко дозвољене мере. Резервисање средстава не представља расход, 
обавезе или било који други тип рачуноводственог уноса. Уместо тога, ре-
зервисање средстава представља буџетски унос. Резервисање се користи за 
евидентирање у рачуноводственим свиденцијама (резервисање буџетских 
средстава за неплаћене поруџбенице и остале обавезе по основу набавке).  

 
 

5. РЕЛЕВАНТНА БУЏЕТСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 
Интегритет буџетског система у Републици Србији се обезбеђује зајед-

ничком правним основама, јединственом буџетском класификацијом, је-
динственим системом буџетског рачуноводства, контролом и ревизијом. У 
вези са тим, у Закону је дато овлашћење да „Влада ближе уређује буџет-
ско рачуноводство, систем главне књиге трезора и начин вођења кон-
солидованог рачуна трезора“.70 

Да би се обезбедила стандардна класификација и начин исказивања 
информација (података) о приходима и расходим, министар финансија је 
донео Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном 
плану за буџетскисистем. Овим Правилником је уређен стандардни кла-

70 Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) 
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сификацини оквир и садржај конта у контном плану. У складу са контним 
планом за буџетски систем, директни и индиректни корисници средстава 
републичког буџета, даном ступања на снагу овог Правилника примењују 
га и исказују извршење буџета Републике. Такође је било непоходно извр-
шити и класификацију података у контном плану за нови буџетски систем 
како би се обезбедило јединство буџетског система. Правилник о стан-
дардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски си-
стем је уједно стандардни класификациони оквир и садржај конта у конт-
ном плану. Ова класификација је извршена у складу са међународном GSF 
методологијом (Government Finance Statistics – Статистика државних фи-
нансија). 

Правилник се односи на буџет Републике Србије, буџете локалне вла-
сти и финансијске планове оргнизације социјалног осигурања (Републички 
фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здрав-
ствено осигурањи и Републички завод за тржиште рада). Овај Правилник 
су обавезне да примењују и организације обавезног социјалног осигурања 
и њихови директни и индиректни корисници. 

Буџетске класификације се користе за финансијско извештавање и 
вођење свих евиденција. Да би се обезбедила основа за организацију и еви-
дентирање свих финансијских транскација, прописан је стандардни класи-
фикациони оквир и контни план. 

ММФ је прописао двоструку класификацију и то: економску и 
функционалну. Овим класификацијама се обезбеђује евиденција и изве-
штавање по врстама делатности и економским категоријама трошкова. По-
себно је аналитички користан унакрсни облик извештавања који обезбеђу-
је да се по свакој делатности, која се финансира из буџета, утврди економ-
ска структура трошкова којом буџет подржава одређену област и преко ње 
реализује економску политику владе. Врло често функционална класифи-
кација има само статистички карактер извештавања. Међутим, уколико се 
класификација детаљно разради и повеже на адекватан начин са економ-
ском класификацијом, онда је и планирање и извршавање буџета у анали-
тичком делу много садржајније, транспарентније и обезбеђује знатно ја-
снију слику о активностима једне владе, њеној економској политици и 
стратешким опредељењима. 

Класификације функција (у складу са класификацијом државних функ-
ција доноси ОУН) обухватају71: 

- шифра 01 – Опште јавне услуге; 
- шифра 02 – Одбрана; 
- шифра 03 – Јавни ред и безбедност; 
- шифра 04 – Економски послови; 

71 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџет-
ски систем ("Службени гласник РС", бр. 103/11, 10/12,18/12,95/12 и 99/12) 
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- шифра 05 – Заштита животне средине; 
- шифра 06 – Становање и комунални послови; 
- шифра 07 – Здравство; 
- шифра 08 – Рекреација, култура и религија; 
- шифра 09 – Образовање; 
- шифра 10 – Социјална заштита. 
 
Економска класификација јасно и концизно прецизира природу расхо-

да који су систематизовани у групе које обележавају њихов доследан ка-
рактер и то: по начину настанка (да ли произлази из законске обавезе, 
облигационог односа или је паушаланог карактера); по врсти исплате (да 
ли се очекује након његовог настанка одређена противуслуга, набавка од-
ређених добара или је у питању бестеретно давање) и по величини издата-
ка (да ли је у питању капитални издатак или набавка добара и услуга). По-
себан значај ове класификације садржан је у аналитици која обезбеђује бр-
зу консиолидацију билансних позиција са другим нивоима власти и инсти-
туцијама јавне потрошње. Наиме, обавезујуће је аналитичко исказивање 
позиција у делу расхода са којих се новац усмерава према буџетима локал-
них власти или фондовима. 

Стандардни класификациони оквир чине: организациона класифика-
ција. функционална класификација и класификација издатака према рачу-
новодственим фондовима. 

Класификација издатака према рачуноводственим фондовима исказује 
примања и издатке према потребама одређених активности или одређених 
циљева. Повезује изворе финансирања са конкретним расходима: 

- шифра 01 – Приходи из буџета 
- шифра 02 – Трансфери између корисника на истом нивоу; 
- шифра 03 – Социјални доприноси; 
- шифра 04 – Сопствени приходи буџетских корисника; 
- шифра 05 – Донације из иностранства; 
- шифра 06 – Донације од међународних организација; 
- шифра 07 – Донације од осталих нивоа власти; 
- шифра 08 – Донације од невладниних организација и појединаца; 
- шифра 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине; 
- шифра 10 – Примања од домаћих задуживања; 
- шифра 11 – Примања од иностраних задуживања; 
- шифра 12 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансиј-

ске имовине. 
 
У оквиру Контног плана, економску класификацију чине класе прихода 

и примања, односно расхода и издатака. 
Контни план буџета је техничко средство за вођење неопходних евден-

ција о извршењу буџета, што у коначном облику треба да искаже резултат 
(приходи једенаки расходима или суфицит или дефицит). 
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Поред тога што је контни план буџета рачуноводстевни инструмент, 
он омогућава вођење неопходних књиговодствених евиденција, које обез-
беђују израду завршног рачуна буџета. Контни план буџета и вођења књи-
говодствених евиденција омогућавају и јединствено исказивање неопход-
них информација за праћење и поређење у времену и простору.  

У Правилнику је Контним планом утврђена бројчана ознака и назив 
конта. Буџетски корисници су обавезни да књиговодствено искажу имови-
ну, обавезе, изворе средстава, приходе и друга примања, као и расходе и 
друге издатке, према прописаном Контном плану. У буџетском рачуновод-
ству, буџетски корисници су обавезни да пословне промене воде по пропи-
саним шестоцифреним субаналитичким контима, прописаним у контном 
плану. 

 
Контни план за буџетски систем, садржи следеће класе72: 
- 000000 – Нефинансијска имовина; 
- 100000 – Финансијска имовина; 
- 200000 – Обавезе;  
- 300000 – Извори капитала; 
- 400000 – Текући расходи; 
- 500000 – Издаци за нефинансијску имовину; 
- 600000 – Издаци за отплату кредита и набавку финансијске имовине; 
- 700000 – Текући приходи;  
- 800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине; 
- 900000 – Примања од задуживања, повраћаја датих кредита и про-

даје финансијске имовине. 
 
Овако дефинисан Контни план, као дефинитивни акт, упућује на апсо-

лутну формалну примену, без могућности било какве допуне или прошире-
ња конта, односно субаналитичких конта. Вероватно је овако прописан 
Контни план са шестоцифреним ознакама вођен тако да у коначном обли-
ку даје могућност брзом приступу како приходима, тако и расходима. Тако 
уређен систем цифара даје следеће:  

 
 
 
 
 
 
 
 

72 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџет-
ски систем ("Службени гласник РС", бр. 103/11, 10/12,18/12,95/12 и 99/12) 
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6. МЕТОДОЛОГИЈА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И БУЏЕТСКА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

класа 
категорија 
група 
синтетички конто 
аналитика 
субаналитика  
 

 
 
Бројчане ознаке и називи конта за обавезно исказивање имовине, 

обавеза, извора сопственх средстава (капитала), прихода и примања, 
расхода и издатака. 

На овај начин је одређено да се књижење спроводи на субаналитичким 
контима, тако да последња ознака шестоцифреног броја не може бити 
нула, већ неки број од 1 до 9 у зависности од тога који конкретни 
субаналитички конто треба да се примени. Овако уређен систем бројева у 
Контном плану даје могућност да субаналитичка конта истовремено буду и 
уплатни рачуни код класе 700000 – Текући приходи.   
 
      -  класе / конта стања 
 

          }класе биланаса стања 

-  класе / конто успеха 

}           класе биланса успеха
 

0 
 0 1 
0 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 

- 000000 
- 100000 
- 200000 
- 300000 

-    400000 

-    500000 

-    700000 
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- 300000 }утврђивање резултата (суфицит и дефицит) 

 

-класе/посебна књиговодства /конта која немају утицај на утврђивање 

резултата
 

} 

 

У Контном плану је на овај начин решен биланс прихода и биланс расхо-
да, тако да класа 700000 и 800000 представља приходе, а класа 400000 и 
500000 – расходе. Суфицит, односно дефицит се утврђује на основу разлике 
текућих прихода (класа 700000) и текућих расхода (класа 400000) и прихо-
да (класа 800000) и расхода (класа 500000). 

Класе 000000, 100000, 200000 и 300000 престављају основ за саставља-
ње биланса стања. У класи 30000, поред конта стања, налазе се и одређена 
конта која служе за утврђивање резултата. 

У контном плану за буџетски систем као независне класе су 600000 и 
900000. Појединачно посматрано, ове класе представљају посебна књиго-
водства. Овде се евидентирају примања и издаци који немају утицај на 
утврђивање резултата, јер су намењени за исказивање имовине, обавеза и 
капитала. Функција ових класа је да дају инфорације о приливу и одливу 
новца по основу набавке и продаје нефинансијске имовине, односно фи-
нансијске имовине. 

 
 
 
 
 
 
 

дају информацијње о приливу и одливу новца по 
основу прилива и одлива новца по основу 
набавке и продаје нефинансијске и финанасијске 
имовине и задужења 

- 600000 

            -     900000 
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ЗАКЉУЧАК 
 
Управљање финансијским средствима буџета представља изузетно 

комплексну активност која поред сложености самог посла праћења тран-
сакција и њиховог евидентирања обухвата и проналажење лакших и ефи-
каснијих начина дистрибуције новчаних средстава. Буџетско рачуновод-
ство не представља статични процес евидентирања пословних промена, 
већ високо координисану активност која својом праксом треба да укаже на 
евентуалне мањкавости и пропусте који се могу јавити код несавесног ру-
ковања новцем. 

Значај рачуноводства буџета посебно расте, ако се узме у обзир чиње-
ница да огромна количина новца која циркулише кроз буџет представља 
примамљив мамац за разне махинације. Зато је веома битна контрола свих 
пословних трансакција, при чему се као доказ о њиховом настанку користе 
буџетске евиденције. 

Поред блиске повезаности буџетског рачуноводства и функције кон-
троле, буџетска евиденција се користи и за формирање разних финансиј-
ских извештаја који се састављају периодично или на крају године. Ови из-
вештаји се углавном заснивају на информацијама које пружа буџетско ра-
чуноводство. 

Убрзане интеграције у европске токове омогућиле су и повезивање бу-
џетског система наше земље са буџетским системима других земаља. 
Усклађеност са Међународним рачуноводственим стандардима у многоме 
ће олакшати приближавање наше земље савременој Европи. У том смислу, 
наше буџетско рачуноводство треба да укаже на рационално, ефикасно и 
наменско трошење новчаних средстава државе и да отклони све евентуал-
не грешке и махинације, из чега се недвосмислено може закључити да бу-
џетско рачуноводство представља изузетно битну карику у планирању 
прихода, расхода, издавања и примања новчаних средстава.  
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ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ 
 

ЕSTABLISHING A MORTGAGE 
 
 

Мр Савић Јадранка 
Министарство правде Републике Србије 

 
 
 Резиме: У нашем позитивном праву до доношења Закона о хипотеци 

институт хипотеке је прама Закону о основама својинско-правних односа 
био регулисан са седам чланова, односно истим нису била регулисана мно-
га питања што је за последице имало правну несигурност у овој битној сво-
јинској области. Закон о хипотеци („Службени гласник РС“, бр. 115/2005) 
објављен је 28.12.2005. године, а примењује се почев од шездесетог дана од 
дана објављивања. Закон о хипотеци дефинише хипотеку на следећи на-
чин: „Хипотека је заложно право на непокретности, које овлашћује повери-
оца да, ако дужник не исплати дуг о доспелости захтева наплату потражи-
вања обезбеђеног хипотеком (у даљем тексту: потраживање) из вредности 
непокретности, пре обичних поверилаца и пре доцнијих хипотекарних по-
верилаца (у даљем тексту: поверилац), без обзира у чијој својини се непо-
кретност налази“.73Разноликост дефинисања појма хипотеке даје за право 
и обавезу да се хипотека дефинише на потпун и свеобухватан начин. 

У том смислу би се хипотека могла највише дефинисати као „Стварно 
право које се заснива у корист повериоца на непокретности дужника или 
више њих (или трећег лица), коју чини прецизно одређена непокретност, 
више непокретности или њен део, ради обезбеђења тачно одређеног нов-
чаног потраживања, насталог на основу посебног правног посла, са њего-
вим правом да се у случају неизвршења дужникове обавезе, намири из про-
дајне цене непокретности посредством суда, путем јавне продаје, према ли-
цу које у тренутку остварења намирења буде власник те непокретности и 
према утврђеном редоследу уписа“.74  

 
Summary: In our positive law until the enactment of the Mortgage Law In-

stitute mortgage is under the Law on Fundamentals of Property Relations was 
regulated by seven members, ie they were not regulated many issues which re-
sulted in legal uncertainty in this important area of ownership. Mortgage Law 
(„Official Gazette of RS“, no. 115/2005) was published on 28.12.2005. year and 
shall be applied starting from the sixtieth day from objavljivanja. Zakon Mortga-

73 Члан 2. Закона о хипотеци, ("Сл. гласник РС", бр. 115/2005) 
74 Д. Клепић, Хипотека као реално средство обезбеђења траџбине према дужнику, 
Београд, 2004. стр. 7 
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ge mortgage defines as follows: A mortgage is a lien on real property, which aut-
horizes the creditor if the borrower fails to repay the debt at maturity requires 
the collection of receivables secured by mortgages (hereinafter: the claim) from 
the value of the property, before ordinary creditors before and after its termina-
tion of mortgage creditors (hereinafter referred to as the creditor), regardless of 
who owned the property is located. "„The diversity in defining the term of the 
mortgage provides for the right and obligation to the mortgage defines a comple-
te and comprehensive manner. 

In that sense, the mortgage could best be defined as „really the right which 
is based in favor of the creditor to the debtor’s real property or more (or third 
party), which makes the precise immobility, over immovable property or part 
thereof, to ensure exact a financial obligation, formed on the basis of a special le-
gal work, his right to be in default of the debtor’s obligations reimbursed from 
the sales price of real estate through the court, through public sale, to the person 
at the time of realization of settlement is the owner of the real estate and esta-
blished the order of entry. "

 

 
 

Кључне речи: хипотека, заложно право, хипотекарно право, заложни 
поверилац, заложни дужник, заложена ствар, ручна залога, заложно право 
на туђој ствари, уговорна хипотека, једнострана хипотека, законска хипо-
тека, судска хипотека. 

 
 
 

УВОД 
 

Хипотекарно право је део стварног права, којим је регулисано заложно 
право на непокретности. 

Као такво данас има све већи значај, а хипотека и хипотекарно правни 
однос као основни елемент хипотекарног права представљају несумљиво 
увек изнова занимљиву област за проучавање. 

Од најранијих дана људске историје и првих облика производње и раз-
мене економских добара, постојала је потреба да људи међусобно ступајући 
у економске односе, обезбеде своја потраживања. Наиме, ступајући у уго-
ворне односе, појавила се потреба дефинисања права и обавеза уговорних 
страна, као и испуњење истих. Увек је постојала сумња да страна у уговор-
ном односу која се налазила у улози повериоца неће моћи наплатити своје 
потраживање у моменту доспелости обавезе. Из тих разлога, већ у моменту 
закључења уговора дужник је оптерећивао неку некретнину, а поверилац 
је стицао право намирења свог потраживања продајом некретнине која је 
била предмет залоге. 

Савремено хипотекарно право настаје у 18. и 19. веку као синтеза раз-
воја заложног права у различитим правним системима, а тежња је била да 
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се створи такав облик обезбеђења који ће максимално осигурати правни 
положај повериоца, а што мање отежати фактички положај дужника до мо-
мента реализације залоге. 

Хипотека је најсавршенији облик залоге који осигурава потраживање 
повериоца, а да при том дужника не лишава поседа и могућности коришће-
ња предмета хипотеке. 

Традиционално се заложно право дели на ручну залогу и хипотеку. 
Предмет овог рада је заснивање хипотеке. Под уобичајеним појмом хипоте-
ке, подразумева се заложно право на непокретној ствари. Етимолошки реч 
хипотека (hypotheca) је грчког порекла и састоји се од речи: „hypo“ - испод, 
под и „titheni“ - ставити, положити, чији је заједнички смисао „ставити 
ствар под нечију власт“75. 

У нашој правној теорији, термин хипотека је општеприхваћен за озна-
чавање залагања непокретности. Српски грађански законик је „залогу на 
непокретним стварима назвао још и „хипотека“", „интабулација“ или „ба-
штенска“ или „миљачка залога“76. 

Општи имовински законик за Црну Гору користи за „залог на непо-
кретним стварима термин „застава“77. Термин хипотека користи се и у упо-
редном праву (француско, немачко, италијанско право), а у енглеском пра-
ву користи се термин „mortgage“. Историјски посматрано термин хипотека 
у савремено право је доспео из грчког преко римског права. 

Тако се хипотека дефинише као „заложно право на једној ствари (непо-
кретној), која се даје повериоцу ради обезбеђења извесне траџбине, да се он 
ако траџбина не буде на време намирена, може из те ствари наплатити“78. 

 Негде се хипотека дефинише као „заложно право на непокретностима, 
а затим се објашњавају њена својства и карактеристике“79. 

 Хипотека се дефинише и као „подврста заложног права на туђој ствари 
(непокретној)", а затим се дају детаљни наводи којима се употпуњују обја-
шњења овог правног института80. 

 Хипотека се дефинише и као „стварно право на туђој непокретности, 
која није везана државином те непокретности и служи за обезбеђење нов-
чаног потраживања повериоца“81. 

 Закон о основама своинско-правних односа у дефинисању појма хипо-
теке садржи озбиљан покушај за комплетним дефинисањем хипотеке, где 
стоји „Ради обезбеђења одређеног потраживања непокретна ствар може 
бити оптерећена правом залоге у корист повериоца (хипотека) који је 

75 О. Станојевић, Римско право, Београд, 1992. стр. 206 
76 СГЗ, параграф 326 
77 ОИЗ, члан 865. 
78 Лазар Марковић, Хипотекарно право, Београд, 1911.  стр. 6 
79 Андрија Гамс, Основи стварног права, Београд, 1955. стр. 116-119 
80 О. Станковић и М. Орлић, Стварно право, Београд, 1982. стр. 352 
81 Драгољуб Стојановић, Стварно право, Београд, 1976. стр. 212 
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овлашћен на начин предвиђен законом, да тражи намирење свог потражи-
вања из вредности те непокретности пре поверилаца који на њој немају хи-
потеку, као и пре поверилаца који су хипотеку стекли после њега, без обзи-
ра на промену власника оптерећене непокретности82. Закон о хипотеци де-
финише хипотеку на следећи начин:  

 „Хипотека је заложно право на непокретности, које овлашћује повери-
оца да, ако дужник не исплати дуг о доспелости захтева наплату потражи-
вања обезбеђеног хипотеком (у даљем тексту: потраживање) из вредности 
непокретности, пре обичних поверилаца и пре доцнијих хипотекарних по-
верилаца (у даљем тексту: поверилац), без обзира у чијој својини се непо-
кретност налази“.83 

 Разноликост дефинисања појма хипотеке даје за право и обавезу да се 
хипотека дефинише на потпун и свеобухватан начин. 

 У том смислу би се хипотека могла највише дефинисати као „Стварно 
право које се заснива у корист повериоца на непокретности дужника или 
више њих (или трећег лица), коју чини прецизно одређена непокретност, 
више непокретности или њен део, ради обезбеђења тачно одређеног нов-
чаног потраживања, насталог на основу посебног правног посла, са њего-
вим правом да се у случају неизвршења дужникове обавезе, намири из про-
дајне цене непокретности посредством суда, путем јавне продаје, према ли-
цу које у тренутку остварења намирења буде власник те непокретности и 
према утврђеном редоследу уписа“.84  

 Из основе дефиниције хипотеке може се уочити: 
 а) Хипотека је део стварног права.85 
 б) Хипотека представља, по правилу акцесорно право, јер зависи од 

постојања неког посебног правног посла.86 
 ц) Субјекти хипотеке су заложни поверилац и заложни дужник, с тим 

што може бити и множина поверилаца и дужника (а заложни дужник може 
имати треће лице или више њих).87 

82 чланом 63. Закона о основама својинско-правних односа ("Сл. лист СФРЈ-СРЈ", бр. 
6/80, 36/90, 29/96) 
83 Члан 2. Закона о хипотеци, ("Сл. гласник РС", бр. 115/2005) 
84 Д. Клепић, Хипотека као реално средство обезбеђења траџбине према дужнику, 
Београд, 2004. стр. 7 
85 Аустријски грађански законик, параграф 447; Француски Code Civile, параграф 
2114, НГЗ, параграф 1204-1113. У нашој правној теорији неспорно је да је хипотека 
део стварног права. 
86 О. Станковић и М. Орлић, Стварно право, Београд, 1982. стр. 363-366 
87 О. Станковић и М. Орлић, оп. цит. стр. 370. Множина поверилаца код хипотеке по-
стоји у случају солидарности обавезе било на страни поверилаца или дужника, али 
је важно да хипотекарни дужник може бити и неко треће лице које није дужник у 
основном правном послу, али је реални дужник и то хипотекарни дужник; А. Gams, 
Основи стварног права, Београд, 1955. стр. 113-114 
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 д) Предмет хипотеке је непокретност, више њих или део непокретно-
сти, чији идентитет мора бити прецизно одређен.  

 е) Хипотеком се обезбеђује тачно одређено потраживање.88  
 ф) Намирење потраживања везано је за неизвршење обавезе дужника. 
 г) Намирење потраживања се врши подсредством суда, путем јавне 

продаје.89 
 х) Намирење потраживања се врши из продајне цене непокретности. 
 и) Намирење потраживања се врши према лицу које је власник оптере-

ћене непокретности у тренутку остваривања права на наплату. 
 ј) Реализовање наплате потраживања из продајне цене врши се према 

редоследу уписа хипотеке.90   
 1. Правни основ настанка хипотеке (iustus titulus) 
 
 Из појма хипотеке произилази да је њен крајњи циљ да се њоме одре-

ђено потраживање хипотекарног повериоца што боље обезбеди.  
 Правни основ настанка хипотеке може бити неки правни посао, судске 

одлуке, а под одређеним условима прописаним законом може настати и на 
основу закона. Према ранијем Закону о основама својинскоправних односа, 
законска хипотека се није уписивала у земљишне књиге и остале јавне 
књиге. Наше позитивно право данас, пре свега нови Закон о хипотеци за 
пуноважност ове хипотеке тражи званични упис у регистар непокретности 
као и за све остале случајеве настанка хипотеке.  

 
 Према Закону о хипотеци91, хипотека може настати на основу:  
 1. Уговора или судског поравнања (уговорна хипотека);  
 2. Заложне изјаве (једнострана хипотека);  
 3. Закона (законска хипотека); 
 4. Судске одлуке (судска хипотека). 
 
 
 
 

88 Елементи из тачке д) и е) означавају начело специјалитета код хипотеке, по ко-
ме мора бити тачно назначено, према земљишно-књижним обележјима која се не-
покретност хипотекује. Исто правило важи и за прецизно одређивање потражива-
ња која се обезбеђују, где тачно мора бити наведен износ потраживања, камате и 
трошкови. У погледу изузетка види О. Станковић и М. Орлић, Стварно право, Бео-
град, 1982. година, где се наводе изузетци од начела специјалности код хипотеке 
под условом у случају ненаступања рока или услова и код камате (кредитне) хипо-
теке, стр. 370  
89 Ово начело се назива начелом официјелности. Изузетци од овог начела види О. 
Станковић и М. Орлић, Стварно право, Београд, 1982.  стр. 364 
90 О. Станковић и М. Орлић, Стварно право, Београд, 1982.  стр. 406 
91 Члан 8. Закона о хипотеци 
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1.1. Уговорна хипотека 
 

 Закон о хипотеци прама чл. 8. став 1. тачка 1. прописао је да хипотека 
настаје уписом у надлежни регистар непокретности, на основу уговора или 
судског поравнања (уговорна хипотека). Из овакве формулације произила-
зи да су уговор или судско поравнање iustus titulus настанка хипотеке, а 
упис у надлежни регистар непокретности је modus acguirendi - начин сти-
цања овог права.  

  Ранији Закон о основама својинскоправних односа није дефинисао 
уговор о хипотеци, те су се аналогно примењивале одредбе ЗОО.92  

 Уговору о хипотеци, Закон о хипотеци посвећује већу пажњу и он је де-
таљно уређен члановима 9–13. овог закона. Појам уговора о хипотеци је де-
финисан чланом 9. став 1. као „Уговор између власника непокретности и 
повериоца којим се власник непокретности обавезује, ако дуг не буде ис-
плаћен о доспелости, да поверилац наплати своје обезбеђено потраживање 
из вредности те непокретности, на начин прописан законом“. Оваква дефи-
ниција има мањкавост јер шта се дешава уколико поверилац одлучи да не 
наплати своје обезбеђено потраживање, које дужник није платио о доспе-
лости из вредности оптерећене непокретности? 

 Власник непокретности се налази у незавидној ситуацији, јер тумаче-
ћи одредбу дословце, он је у том случају прекршио уговор о хипотеци.  

 У погледу форме уговора, Закон о хипотеци уводи императивну одред-
бу којом прописује писмену форму уз оверу потписа од стране овлашћених 
органа, а може га закључити власник или друго лице које има право распо-
лагања, као и инвеститор и купац објекта у изградњи.93 

 Лица која могу закључити уговор о хипотеци су власници предмета 
непокретности и титулари сваког другог права везаног за непокретност 
под условом да кумулативно задовољавају следеће услове: 

 1. да је самостално преносиво право (да не буде акцесорно право као 
недељива заједничка својина на заједничким деловима зграде у односу на 
право својине на посебном делу зграде); 

 2. да има тржишну вредност; 
 3. да се може уписати у регистар непокретности.94 
 За пуноважно стицање хипотеке на основу уговора потребно је да буде 

испуњен формални услов, а то је упис у регистар непокретности, односно 

92 Члан 966. ЗОО: "Уговором о залози обавезује се дужник или неко трећи  (залого-
давац) према повериоцу (залогопримцу) да му преда неку покретну ствар на којој 
постоји  право својине да би се пре осталих поверилаца могао наплатити из њене 
вредности, ако му потраживање не буде исплаћено о доспелости, а поверилац се 
обавезује да примљену ствар чува и по престанку свог потраживања да је врати 
неоштећеном залогодавцу.“ 
93 Члан 10. Закона о хипотеци 
94 А. Глогинић, Коментар Закона о хипотеци, Београд, 2007. стр. 38 
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друге јавне књиге. Закон предвиђа да захтев за упис хипотеке могу подне-
ти поверилац, дужник и власник хипотекарне непокретности.95 Уколико је 
предмет хипотеке објекат у изградњи или посебни део објекта у изградњи, 
без обзира да ли је већ изграђен, за који је издато правоснажно одобрење 
за изградњу96 упис уговорне хипотеке се врши на следећи начин:  

 "1. на земљишту на којем се објекат гради, уписује се хипотека на обје-
кат у изградњи, а по упису објекта у регистар непокретности, хипотека се 
уписује на изграђеном објекту, односно посебном делу зграде, по службеној 
дужности и  

 2. ако је инвеститор продао купцу објекат у изградњи, односно посеб-
ни део објекта у изградњи, и хипотекарни поверилац купца може да захте-
ва упис хипотеке на објекту у изградњи, односно посебном делу објекта, а 
по упису објекта у регистар непокретности, хипотека се уписује на изграђе-
ном објекту, односно посебном делу зграде, по службеној дужности.“97 

 Ако се деси ситуација да у току изградње објекта, исти промени вла-
сника, нови власник објекта у изградњи ступа у права и обавезе претход-
ног власника, а самим тим и у хипотекарни правни однос са хипотекарним 
повериоцем. Такав став одговара правној природи хипотеке, будући да је 
основна карактеристика овог права да делује ergo omnes, и то без разлике 
да ли између хипотекарног повериоца као титулара овог права и других 
лица постоји уговорни однос или не. 

 Објектом у изградњи сматра се и физички завршен објекат или његов 
део, који није уписан у регистар непокретности, ако задовољава услов за 
упис. На овај начин су обухваћени и неукњижени објекти који имају право-
снажно одобрење за изградњу, али из неких разлога нису добили употреб-
ну дозволу, што је омогућило њихов упис у надлежне регистре. Ризик ру-
шења објекта који је предмет хипотеке, сносе хипотекарни поверилац, ду-
жник и власник објекта у складу са уређењем њихових односа.  

 
 

1. 1. 1. Садржина уговора о хипотеци 
 
 Да би уговор о хипотеци био пуноважан он мора да садржи обавезне 

одредбе прописане Законом о хипотеци: тачно означење уговорних страна, 
clausulu intabulandi, висину потраживања обезбеђеног хипотеком, тачно 
одређење хипотековане непокретности, податке о саставним деловима и 
припадцима, уз напомену да се хипотека протеже и на сва побољшања и 
повећања вредности непокретности до којих је дошло после заснивања хи-
потеке.98  

95 Члан 11. став 1. Закона о хипотеци 
96 Члан 3. тачка 6. Закона о хипотеци 
97 Члан 11. став 2. тачка 1. и 2. Закона о хипотеци 
98 Члан 12. Закона о хипотеци 
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 Међутим, уговор о хипотеци може садржати и друге одредбе које нису 
прописане чланом 12. Закона о хипотеци. Тако, например, према члану 5. 
тачка 1. овог закона, „хипотека обухвата непокретност и све саставне дело-
ве непокретности, природне плодове који нису одвојени од непокретности, 
осим ако је уговором о хипотеци другачије одређено“. То значи да уговорне 
стране могу у уговор унети одредбу да не одвојени природни плодови не 
обухватају непокретност тј. да хипотека не обухвата непокретност и наве-
дене природне плодове.  

 Задржаћемо се код податка о хипотекованој непокретности, укључују-
ћи и доказе о власнику, односно другом праву из члана 3. Закона о хипоте-
ци, као обавезном елементу уговора о хипотеци.  

 Наиме, чланом 3. наведеног закона предвиђено је да се под хипотеку 
могу ставити:  

 "1) непокретна ствар (право својине на земљишту, грађевинском 
објекту и сл.); 

 2. део непокретне ствари, у складу са уговором о деоби; 
 3. сусвојински део у непокретној ствари; 
 4. посебан део зграде на коме постоји право својине, односно друго 

право које садржи право располагања (стан, пословне просторије, гаража, 
гаражно место и др.); 

 5. право на земљиште које садржи овлашћење слободног правног рас-
полагања, а нарочито право грађења, право прече градње, или располагања 
у државној, односно друштвеној својини; 

 6. објекат у изградњи, као и посебан део објекта у изградњи (стан, по-
словне просторије, гараже, и др.), без обзира да ли је већ изграђен под усло-
вом да је издато пуноважно одобрење за градњу у складу са законом којим 
се уређује изградња објекта.“ 

 Из стилизације прве тачке члана 3. лако је уочити да земљиште и 
зградe нису јединствен објекат права, тако да је бар теоретски, могуће 
одвојено заложити зграду и земљиште на којем се оно налази (а залагање 
земљишта без зграде на којем је подигнута не сматра се залагањем права 
грађења). 

 Предмет хипотеке према члану 3. тачка 2. може да буде део непокрет-
не ствари, у складу са одлуком о деоби. Према традиционалном праву део 
непокретности може бити предмет хипотеке тек када се деоба спроведе у 
регистру непокретности, што је последица принципа недељивости хипоте-
ке о коме смо већ говорили и чињенице да она стиче уписом у регистар 
(пре спровођења деобе није могуће ограничити хипотеку само на део непо-
кретних ствари, односно док она не постане самостална непокретна ствар). 
Наравно, до деобе непокретности долази само ако се она може физички по-
делити. С тим у вези треба истаћи да је деоба заједничких ствари или имо-
вине регулисана Законом о ванпарничном поступку. У овом поступку суд 
одлучује о деоби и начину деобе заједничких ствари или имовине. На осно-
ву решења суда или закљученог уговора о деоби непокретности право вла-
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сништва на делу непокретности уписује се у надлежни регистар непокрет-
ности.  

 У погледу залагања сусвојинских удела у непокретној ствари, реч је са-
мо о експликацији општег правила да сваки сувласник може самостално рас-
полагати својим уделом у сусвојини без сагласности осталих сувласника.99 

 Изузетак је предвиђен за хипотеку која се заснива на „идеалном делу 
објекта у изградњи“, када се тражи сагласност свих сувласника.100 Овде се 
може поставити питање да ли је објекат у изградњи ствар. Ако није ствар, 
на њему не може постојати право својине, па отуда ни сусвојина ни сувла-
снички удео. 

 Према члану 3. тачка 4. Закон о хипотеци предмет хипотеке може да 
буде посебан део зграде на коме постоји право својине, односно друго пра-
во које садржи право располагања (стан, пословне просторије, гаража, гара-
жно место и др. Милан Париводић наводи101, да предмет хипотеке може би-
ти право својине али и свако друго право везано за непокретност, под усло-
вом да кумулативно задовољава следеће услове:  

 1) да је самостално преносиво право (да не буде акцесорно право као 
недељива заједничка својина на посебном делу зграде); 

 2) да има тржишну вредност; 
 3) да се може уписати у регистар непокретности. 
 
 Посебно треба истаћи да се код хипотеке ради о преношењу дела овла-

шћења располагања, будући да хипотекарни поверилац као титулар овог 
права стиче право уновчења (наплату из вредности продате ствари), ако 
му дуг не буде исплаћен о доспелости, и то на начин уређен одредбама За-
кона о хипотеци. Прва значајна новост коју је овај закон увео у српско хипо-
текарно право јесте могућност да предмет хипотеке буде објекат у изград-
њи, односно посебан део објекта у изградњи, без обзира на то да ли је из-
градња објекта већ довршена, под условом да је за изградњу издато право-
снажно одобрење за изградњу.102  

 Потреба за оваквим предметом хипотеке проузрокована је аномали-
јом српског земљишног права, односно непостојањем начела superficijes ce-
dit solo на подручјима са грађевинским земљиштем (које су иначе централ-
на подручја за примену овог начела). На земљишту на коме се објекат гра-
ди уписује се хипотека на објекту у изградњи, а по упису објекта у изград-
њи у регистар непокретности, хипотека се уписује на изграђеном објекту 
односно посебном делу зграде, по службеној дужности, о чему смо већ де-
таљно говорили у претходном делу текста.  

99 Члан 14. став 2. ЗОСПО 
100 Члан 6. став 1. Закона о хипотеци 
101 М. Париводић, "Предговор": Закон о хипотеци, уређен за потребе семинара о 
примени oвог закона, Институт за економску дипломатију, Београд, 2006. стр, 2 
102 Члан 3. тачка 6. Закона о хипотеци 
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1.2. Једнострана хипотека 
  
 Посебну пажњу заслужује тзв. једнострана хипотека, односно хипотека 

чији је правни основ настанка заложна изјава власника оптерећене непо-
кретности. Она настаје на основу заложне изјаве применом чл. 8, 12, 14. и 
15. Закона о хипотеци.  

 Заложна изјава је исправа сачињена од стране власника непокретно-
сти, којом се он једнострано обавезује, да уколико дуг не буде исплаћен о 
доспелости, поверилац има право да наплати своје обезбеђено потражива-
ње из вредности те непокретности, на начин прописан законом. 

 По својој форми заложна изјава одговара уговору о хипотеци, а то зна-
чи да мора бити у писаној форми са потписима овереним у суду. 

 Упис хипотеке на основу заложне изјаве врши се на захтев власника 
или поверилаца.103 Необично је да је ова хипотека постављена тако да из-
ворно постоји у корист повериоца (трећег лица), тако да ју је могуће зами-
слити и без икакве сарадње хипотекарног повериоца, што је крајње неуо-
бичајено. Дакле, могуће је да неки дужник заснује и упише хипотеку у ко-
рист неког свог повериоца, а да овај уопште не сазна за то. Хипотеку која 
настаје на основу заложне изјаве (једнострану хипотеку) треба разликова-
ти од својинске хипотеке коју познаје немачко право, где власник уписује 
на себе одређени дуг на своју непокретност, који још није настао и њему се 
издаје писмено (хипотекарно писмо) у коме се тај дуг констатује. Кад соп-
ственик нађе кредитора, власник му за износ кредита даје хипотекарно пи-
смо и чини га хипотекарним повериоцем. Хипотека је у нашем праву акце-
сорно право чија судбина зависи од потраживања. Нико не може имати по-
траживање према самом себи.  

 И уговор о хипотеци и заложна изјава представљају извршне исправе, 
и као такве у складу са чланом 15. став 3. Закона о хипотеци морају да садр-
же следеће одредбе:  

 1) јасно назначену одредбу, односно изјаву, којом власник непокретно-
сти неопозиво овлашћује повериоца да, ако дуг не буде плаћен о доспелости, 
поверилац може да наплати потраживање из цене добијене продајом у скла-
ду са вансудским поступком продаје утврђеним овим законом, без подноше-
ња тужбе суду, као и да ће непокретност принудним путем да буде испра-
жњена и предата купцу у посед у року од 15 дана од дана закључења уговора 
о продаји, осим ако се хипотека уписује на сувласничком уделу; 

 2) изричиту одредбу, односно изјаву власника да је упозорен о после-
дицама неизмирења дуга о доспелости те да, свестан тих последица, при-
стаје на могућност извршења уговора о хипотеци продајом његове непо-
кретности у складу са одредбама овог закона о вансудском поступку нами-
рења, без права на вођење парнице, као и да ће његова непокретност при-
нудним путем бити испражњена и предата купцу у посед у року од 15 дана 

103 Члан 14. став 3. Закона о хипотеци 
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од дана закључења уговора о продаји, ако је власник не преда добровољно, 
осим ако се хипотека уписује на сувласничком уделу; 

 3) јасно назначену одредбу, односно изјаву власника да је сагласан да 
поверилац има право приступа непокретности, укључујући и улазак у непо-
кретности, укључујући и улазак у непокретност без обзира ко се у њој на-
лази (власник, закупац и др.), ради контроле одржавања или из других 
оправданих разлога, као и да је дужан да сарађује са повериоцем у поступку 
продаје, а нарочито да омогући приступ хипотекованој непокретности 
(улазак у стан и сл.); 

 4) изричиту изјаву трећег лица, ако такво лице постоји, које има непо-
средну државину, а није власник хипотековане непокретности (закупац и 
др.), да је свесно последица до којих уговор о хипотеци може довести, укљу-
чујући и исељење из непокретности и губљење државине на њој, као и да је 
сагласно са правима и обавезама из тачке 3. овог става. 

 Ако уговор о хипотеци односно, заложна изјава не садржи одредбе из 
става 3. овог члана, намирење се спроводи у складу са законом који уређује 
извршни поступак.104   

 На основу извршних исправа (извршног уговора и извршне заложне 
изјаве) поверилац уписује хипотеку у регистре непокретности као извршну 
вансудску хипотеку и када потраживање доспе може спровести вансудски 
поступак намирења који је регулисан чл. 29–38 Закона о хипотеци, а о ко-
јем ћемо детаљније говорити код поглавља о престанку хипотеке. Овде ће-
мо само истаћи да извршна вансудска хипотека представља другу значајну 
новост која је унета у српско хипотекарно право новим законом. Предност 
јој је што се извршава вансудски, приватном продајом без обраћања суду. 

 Могућност вансудске реализације хипотеке је новина, јер је извршење 
на непокретностима увек било поверено државним органима. До 2002. го-
дине искључиво суду, а од доношења Закона о пореском поступку и поре-
ској администрацији105 омогућено је и административно извршење на не-
покретностима за наплату пореских и парафискалних давања. Специфич-
ност ове хипотеке је и посебно урађен редослед намирења, односно непо-
стојање потраживања која се намирују пре хипотеке првог ранга (изузев 
потраживања трошкова поступка и потраживање издатака важећих ради 
пропасти ствари).106 Овим институтом је убрзан поступак намирења пове-
риоца, без подношења тужбе суду. 

 Посебна сагласност се захтева од трећих лица која у време закључења 
уговора о хипотеци, односно давања заложне изјаве имају закониту непо-
средну државину на непокретности (закупац, плодоуживалац и др). Међу-

104 Члан 15. став 4. Закона о хипотеци 
105 "Службени гласник РС" бр. 80/2002-1, 84/2002-2, 23/2003-16, 70/2003-1, 
55/2004-32, 61/2005-51, 85/2005-30, 62/2006-12, 61/2007-8 , 85/2010 и 108/2013. 
106 Члан 41. Закона о хипотеци; М. Лазић, Правни положај повериоца по Закону о 
хипотеци, Правни живот, бр. 10/2006, стр. 530 
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тим, ако купац хипотековане непокретности нема сагласност трећег лица 
ступа у права и обавезе бившег власника - закуподавца, осим ако се друга-
чије не уговори са трећим лицем. 

 Ако у време закључења уговора или давања заложне изјаве, непокрет-
ност није у државини трећег лица и нема уписа права трећих лица у реги-
стар непокретности постојање уговора као основа за непосредну државину 
не погађа купца хипотековане непокретности. Закуп, плодоуживање и дру-
га стварна права која овлашћују на непосредну државину, а која су заснова-
на након конституисања хипотеке, немају ефект на купца непокретности и 
такво треће лице мора бити исељено. Међутим, стварне службености на хи-
потекованој непокретности не гасе се њеном продајом. 

1.3. Законска хипотека 
 Законска хипотека је хипотека која настаје на основу Закона када на-

ступе чињенице утврђене законом. Она настаје уписом у надлежни реги-
стар непокретности. Закон о хипотеци је код законске хипотеке унео нови-
ну која до доношења истог није постојала, а то је обавеза да се и законска 
хипотека упише у регистар непокретности.  

 Хипотекарни поверилац на основу законске хипотеке стиче обезбеђе-
ње за потраживање у законом прописаним случајевима, и то без пристанка 
дужника.  

 За разлику од уговорног заложног права (уговорне хипотеке) која на-
стаје на основу сагласне изјаве воља хипотекарног повериоца и хипотекар-
ног дужника (споразум), код законске хипотеке оне настају настанком 
правно релеватних чињеница прописаним законом и независно од воље 
странака. Дакле, хипотекарни поверилац стиче обезбеђење за своје потра-
живање у законом прописаним случајевима, без пристанка дужника.  

 И за ову врсту хипотеке мора постојати одређено потраживање, имају-
ћи у виду да је право залоге на непокретностима споредно (акцесорно) 
право.  

 Према раније важећим одредбама ЗОСПО, било је преписано да се „на 
основу закона хипотека стиче у тренутку када су испуњени услови одређе-
ни Законом“.107  

 Дакле, према ранијим прописима законска хипотека настајала је ex le-
ge и за њено стицање упис у евиденцију непокретности није имао консти-
тутивни карактер. То је било својеврсно одступање од принципа публици-
тета хипотеке. Трећа лица нису могла знати колико има таквих законских 
хипотека и то је уносило несигурност код хипотекарних поверилаца, а 
истовремено представљало и највећи недостатак овакве хипотеке. 

 Зато је доношењем Закона о хипотеци овај недостатак отклоњен чла-
ном 8. где је прописано: „Хипотека настаје уписом у надлежни регистар не-
покретности...“, без разлике шта је основ настанка. Овом одредбом Закона 

107 Члан 64. став 2. Закона о основама својинскоправних односа 
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створена је могућност за потпуну афирмацију принципа публицитета и 
створена је правна сигурност будућих хипотекарних поверилаца.  

 Из свега напред наведеног јасно је да је законска хипотека принудна, 
мимо воље дужника.    

 Закон о облигационим односима познаје законско заложно право од-
носно законску хипотеку. Члан 679. ЗОО-а предвидео је да: „Ради обезбеђе-
ња наплате накнаде за превоз нужних трошкова које је учинио у вези са 
превозом, превозилац има право залоге на стварима које су му предате ра-
ди превоза и у вези са превозом, док их држи или док има у рукама исправу 
помоћу које може располагати њима...“.  

 Такође, законско заложно право ЗОО признаје складиштарима108, на-
логопримцу109, комисионару110, трговинском заступнику111, вршиоцу кон-
троле на роби која му је предата на контролу112, и др.  

 Ако на истим стварима постоји већи број потраживања, онда се пове-
риоци намирују обрнутим редом од оног како су настајала, најпре послед-
њи, па претходни и тако уназад.113 

  
 

1.4. Судска хипотека 
 
 Судска хипотека је хипотека чији је правни основ настанка правосна-

жна и извршна судска одлука, или друга извршна исправа којом се утврђује 

108 Члан 736. ЗОО, који гласи: "За своја потраживања из уговора о ускладиштењу и 
остала потраживања настала у вези са чувањем робе он има заложно право на тој 
роби." 
109 Члан 763. ЗОО, који гласи: "Ради обезбеђења накнаде и трошкова налогопримац 
има право залоге на покретним стварима налогодавца које је добио на основу на-
лога, као и на новчаним износима које је наплатио за рачун налогодавца".  
110 Члан 786. ЗОО, који гласи: "Комисионар има право залоге на стварима које су 
предмет уговора о комисиону ако се те ствари налазе код њега, или код неког који 
их држи за њега или док он има у рукама исправу помоћу које може располагати 
њима....“ 
111 Чланом 809. ЗОО, који гласи: "Ради обезбеђења наплате својих потраживања на-
сталих у вези са уговором заступник има право залоге на стварима које је напла-
тио до налогодавца, по његовом овлашћењу, као и на свим налогодавчевим ства-
рима које је у вези са уговором примио од налогодавца или од неког другог, док се 
налазе код њега, или код неког ко их држи за њега или док има у рукама исправу 
помоћу које може располагати њима".  
112 Члан 853. ЗОО, који гласи: "Ради обезбеђења уговорене или уобичајне накнаде, 
накнаде нужних и корисник трошкова, вршилац контроле има право залоге на ро-
би која му је предата на контролу." 
113 Члан 680. став 1. ЗОО: "Кад поред заложног права превозиоца постаје на истој 
ствари истовремено заложна права комисионара, отпремника и складиштара, пр-
венство наплате имају потраживања ма ког од ових поверилаца настала отпремом 
или превозом, и то обратно редом којим су настала." 
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постојање извршног потраживања повериоца. Закон о хипотеци је предви-
део у чл. 8. ст. 1. тачка 4, да: „Хипотека настаје уписом у надлежни регистар 
непокретности на основу судске одлуке (судска хипотека).“  

 Према члану 13. Закона о извршењу и обезбеђењу извршне исправе су:  
 1. правоснажна одлука суда и судско поравнање, као и други акти 

странака који су законом изједначени са судским поравнањем; 
 2. правоснажна, односно коначна одлука донета у управном и прекр-

шајном поступку и поравнање у управном поступку, ако гласе на испуњење 
новчане обавезе и ако посебним законом није другачије одређено; 

 3. извод из регистра заложних права на покретним стварима и прави-
ма и извод из регистра финансијског лизинга који садржи податке о угово-
ру о финансијском лизингу и предмету финансијског лизинга; 

 4. уговор о хипотеци, односно заложна изјава, сачињена сагласно про-
писима којима се уређује хипотека; 

 5. усвојен план реорганизације у стечајном поступку, чије је усвајање 
потврђено одлуком суда; 

 6. извршна одлука која је потврђена као Европска извршна исправа; 
 7. друга исправа која је законом одређена као извршна исправа.  
 Судском одлуком, се према наведеном закону сматра пресуда, решење, 

и др. одлука која је донета у поступку пред судом, арбитражом и Судом части 
Привредне коморе, а судским поравњањем сматра се поравњање закључено 
пред судом, арбитражним судом или Судом части Привредне коморе. 

 Одлуком у управном поступку, сматра се решење или закључак који су 
у управном поступку донели органи, и организације службе или правна ли-
ца која врше јавна овлашћења, а управним поравњањем сматра се поравња-
ње закључено у управном поступку.114 

 Судска одлука којом је наложено испуњење потраживања је извршна 
ако је постала правоснажна и ако је прошао рок за добровољно испуњење. 
Рок за добровољно испуњење тече од дана достављања одлуке извршном 
дужнику, а завршава се протеком последњег дана рока одређеног судском 
одлуком.115 

 На основу извршне исправе хипотекарни поверилац има право да у из-
вршном поступку тражи намирење потраживања, без подизања хипотекар-
не тужбе. Дакле, на овај начин, потраживање повериоца утврђено је суд-
ском одлуком, а судска олука има својство извршне исправе. Стога повери-
лац након наступања извршности може да отпочне извршни поступак. Та-
да у поступку пленидбе дужникове ствари ради обезбеђења намирења по-
вериоца у извршном поступку или на основу споразумног предлога пове-
риоца и дужника настаје судска хипотека.116 

114 Члан 14. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 
31/2011,99/2011,109/2013,55/2014) 
115 Члан 15. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу  
116 Тања В., Хипотека као врста заложног права, маг.теза, 2009. оп.цит. стр. 134 
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 Поступак намирења је скраћен, јер на основу извршне исправе повери-
лац има право да захтева да се у регистру непокретности изврши забеле-
жба извршности потраживања. 

 На основу свега изнетог јасно је да судска хипотека спада у принудна 
заложна права која настају без пристанка дужника на основу судске одлу-
ке, а по захтеву повериоца који има извршну исправу. 

 Битан услов њене извршности је упис у регистар непокретности, а по-
следице тог уписа су могућност спровођења њеног извршења и према тре-
ћим лицима која су својину на предмтној непокретности стекла касније. 
Извршни поверилац са стеченим и уписаним заложним правом, као и други 
заложни повериоци намирују се према редоследу уписа заложног права у 
регистар непокретности.117 

 Закон о хипотеци уноси извесне промене јер прописује да ће се хипо-
тека заснована на основу извршног уговора или извршне заложен изјаве 
уписати у судски регистар као извршна вансудска хипотека на основу које 
поверилац стиче право да своје потраживање наплати из цене добијене 
продајом у вансудском поступку намирења. Услов за то је да извршни уго-
вор односно извршна изјава садржи изричиту изјаву власника непокретно-
сти којом дозвољава продају непокретности и намирење у вансудском по-
ступку продаје.118  

 
2. Начин заснивања хипотеке 

 
 У претходном излагању навели смо све основе настанка хипотеке, од-

носно они сами представљају само могућност за заснивање хипотеке на не-
кој непокретности. Да би се хипотека и формално правно засновала члан 8. 
ст. 1. Закона о хипотеци је прописао: „Хипотека настаје уписом у надлежни 
регистар непокретности....“119 

 Да би се хипотека уписала у катастар непокретности потребно је да се 
испуне неки услови:  

 а) лице против кога постоји неки од правних основа за упис хипотеке 
неопходно је да буде власник непокретности на коју се жели уписати хипо-
тека, 

 б) Clauzula intebulandi односно сагласност хипотекарног дужника, за-
логодавца да се његова непокретност оптерети хипотеком.   

 в) Да би се извршио упис хипотеке у катастру непокретности или суду, 
неопходно је да се поднесе захтев за упис хипотеке. Захтев мора бити врло 
прецизан за тачно одређену непокретност која је предмет хипотеке, хипо-
текарног повериоца и дужника, као и тачно одређен износ потраживања 

117 Члан 202. Закона о извршењу и обезбеђењу 
118 Тања В., оп.цит. стр. 136 
119 Члан 8. Закона о хипотеци 
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које се обезбеђује предметном хипотеком.120 Код обезбеђења будућег и 
условног потраживања, заснивање хипотеке је другачије. Наиме, када је 
реч о заснивању хипотеке ради обезбеђења будућег потраживања, у тре-
нутку заснивања хипотеке није могуће тачно одредити висину потражива-
ња које се жели обезбедити хипотеком. У таквим ситуацијама упис хипоте-
ке се врши на највиши износ потраживања које се хипотеком обезбеђује. 
Например кредитна и кауциона хипотека. 

 Код такозване кредитне хипотеке обезбеђује се целокупан износ кре-
дита иако ће се кредит постепено користити.  

 Поштовање формализма код уписа хипотеке је неопходно због прин-
ципа публицитета и специјалности хипотеке о којима је већ било речи, као 
и поузданости у податке који се налазе у регистрима непокретности, који 
су доступни свима. Такође, треба напоменути да је до доношења Закона о 
хипотеци, хипотека се могла уписати само на укњиженим непокретности-
ма, а са новим законом установљава се регистар непокретности кроз Цен-
тралну евиденцију хипотека, па предмет хипотеке могу бити и неукњиже-
не непокретности.  

 Такође, овде треба напоменути и специфичности заснивања и уписа 
хипотеке на објектима у изградњи или посебном делу објекта у изградњи, 
што је такође једна од новина новог Закона о хипотеци.  

 Чланом 11. став 2. тачком 1. Закона о хипотеци предвиђено је да се: „на 
земљишту на којем се објекат гради, уписује хипотека на објекту у изград-
њи, а по упису објекта у регистар непокретности, хипотека се уписује на из-
грађеном објекту, односно пословном делу зграде, по службеној дужности.“ 
Такође, уколико би објекат у изградњи променио власника, нови власник 
би био обавезан према Закона о хипотеци да ступи у права и обавезе прет-
ходног власника према лицима у чију корист је била уписана хипотека на 
објекту у изградњи.121 

 Напред цитирана одредба закона, одговара правној природи хипотеке, 
јер она не делује као релативна права само према одређеном лицу, већ пре-
ма свима (ergа omnes) и то без обзира да ли између титулара права и дру-
гих лица постоји уговорни однос или не.  

 
 
 
 
 

120 "Упис заложног права (хипотеке) или брисање овог заложног права у земљи-
шној књизи може се захтевати само на основу исправа састављених у облику који 
је прописан за њихову ваљаност, а то су јавне исправе или оне приватне исправе на 
којима је потписе оверио суд". (Решење Врховног суда Србије Рев.3279/99 и ГЗЗ 
100/99 од 21.10.1999. године) 
121 Члан 11. став 3. Закона о хипотеци 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 

Са поновним успостављањем приватне својине, која је уследила с про-
меном својинских односа у Србији, иста је постала доминантан својински 
облик, а са њом, теоријско изучавање и практична примена института хи-
потеке и хипотекарног права добија све више на значају. 

 Реприватизацијом својине и стварањем тржишних услова и система 
кредитних односа хипотека постаје најзначајније средство за осигурање 
реализације потраживања, како за хипотекарног повериоца, тако и за хипо-
текарног дужника. 

 Закон о хипотеци из 2005. године, представља значајан корак напред у 
развоју хипотекарног права у Србији, јер је њиме уређена једна област која 
је, de facto, представљала правну празнину услед неадекватности одредаба 
ЗОСПО-а о хипотеци. До доношења Закона о хипотеци, услов за конституи-
сање хипотеке је према начелу публицитета било постојање уредно вођене 
евиденције непокретности. Новим законом се применом компаративног 
метода оснива Централна евиденција хипотека (ЦЕХ) у коју се уносе сви по-
даци о хипотекованој непокретности независно од чињенице да ли су као 
таква унета у регистре непокретности. 

 Поред оснивања Централне евиденције хипотека, најзначајнија новост 
коју је Закон о хипотеци увео у српско хипотекарно право могућност зала-
гања објеката у изградњи, односно посебног дела објекта у изградњи, без 
обзира на то да ли је изградња објекта већ довршена, под условом да је из-
дато правоснажно одобрење за изградњу, у складу са законским прописима 
који уређују ову област. Ако је предмет хипотеке објекат у изградњи њего-
ва продаја се врши уступањем права градње уз накнаду и продајом ствари 
које су уграђене у такав објекат. Орган управе ће у случају продаје раније 
донето одобрење за изградњу поништити и издати ново на име купца. 

 Извршна вансудска хипотека представља трећу значајну новост која је 
унета у српско хипотекарно право. Несумњиво је да је сврха увођења извр-
шне вансудске хипотеке убрзавање поступка реализације хипотеке која је 
ослобођена формалности и води ефикаснијем и успешнијем намирењу по-
верилаца. 

  На основу свега изнетог у овом раду у погледу заснивања хипотеке и 
заложног права, анализирајући важећа законска решења која уређују 
област хипотекарног права у Србији, намеће се закључак да је хипотека и 
хипотекарно право увек била и јесте у средишту интересовања правне и 
друштвене јавности у Србији. Она је постала и јесте економска категорија и 
економски циљ сваког правног посла. Посебну примену има у банкарском 
пословању банака, јер циљ банке је да пласира свој капитал кроз кредите. 
Без експлоатације кредита нема профита, а без хипотеке и развијеног хи-
потекарног права у једној земљи нема ни сигурности. Зато су банке те ин-
ституције које ће у будућности инсистирати на прилагођавању и даљем 

 74 



усавршавању овог института у пракси. Сматрамо да је, иако нов, Закон о хи-
потеци пролазног типа донет ради решавања конкретних животних про-
блема у једном конкретном периоду развоја српске економије. Он је већ 
остварио сврху свог доношења и може се рећи да је успешан. 
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