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Доц. др Зо ран Ва си ље вић,

ПРАВ НА ТЕ О РИ ЈА КРЕ ДИ ТА,

ПРАВ НИ ФА КУЛ ТЕТ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У БА ЊОЈ ЛУ ЦИ,  
БА ЊА ЛУ КА, 2013, СТРА НА 3381

Кре дит ни по сло ви, као под вр ста бан кар ских по сло ва, у пра ву Ре пу бли ке 
Срп ске и Бо сне и Хер це го ви не не пред ста вља ју кон зи стент ну, већ нор ма тив-
но-прав но по сма тра но, вр ло раз у ђе ну цје ли ну. Број ни су кре дит ни по сло ви, 
ко ји има ју зна чај у прак си, али ко ји код нас још уви јек ни су до би ли нор ма-
тив но прав но уоб ли че ње. Иа ко уго вор о кре ди ту, као вр ста кре дит ног по сла, 
у пра ву Ре пу бли ке Срп ске пред ста вља име но ва ни уго вор, број на су те о риј-
ска и прак тич на пи та ња, ко ја, упра во у ве зи са овим прав ним по слом, до 
са да, ни су до би ла свој од го вор.

Чи ње ни ца да на уч на и струч на јав ност Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и 
Хе р це го ви не, до са да, ни је има ла на рас по ла га њу ни ти је дан цје ло вит на уч ни 
при ступ ма те ри ји кре дит них по сло ва, као ни са мом уго во ру о кре ди ту, ука-
зу је на то да се те о риј ско об је ди ња ва ње свих спор них пи та ња у ве зи са овом 
те ма ти ком, иа ко вр ло иза зо ван за да так, до са да, на на шим про сто ри ма, ни је 
по ка зао успје шно ри је ше ним. 

Мо но гра фи ја под на сло вом Прав на те о ри ја кре ди та, ау то ра доц. др Зо ра-
на Ва си ље ви ћа2 штам па на у из да ва штву Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та 
у Ба њој Лу ци пре ста вља аде ква тан и цје ло вит од го вор на по тре бу на уч не и 
струч не јав но сти за рје ша ва њем мно штва спо р них пи та ња, ко ја се мо гу по-
ја ви ти у кре дит ном прав ном од но су. Иа ко је об ја вље на 2013. го ди не, то не 
ума њу је ње ну ак ту ел ност, има ју ћи у ви ду то да ова мо но гра фи ја пред ста вља 

1 На ве де ним бро јем стра ни ца при ка за не мо но гра фи је, об у хва ће ни су пред го вор, спи-
сак ко ри шће них скра ће ни ца, увод и са др жај мо но гра фи је. Спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре и 
ре зи ме при ка за ни су до дат но. 

2 доц. др Зо ран Ва си ље вић је до цент Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци.
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пр ви цје ло вит при каз, те о риј ски не до вољ но ис тра же них прав них ин сти ту та 
кре дит них по сло ва, те кон крет но, уго во ра о кре ди ту, по сма тра но пр вен стве но 
са аспек та за ко но дав ства Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це го ви не. Мо но-
гра фи ја је ре зул тат ви ше го ди шњег ис тра жи вач ког ра да ње ног ау то ра, а за 
по тре бе из ра де ње го ве док тор ске ди сер та ци је. 

На чин ре гу ли са ња уго во ра о кре ди ту у пра ву Ре пу бли ке Срп ске отва-
ра низ на уч но-те о риј ских, али и прак тич них ди ле ма, а мо но гра фи ја Прав на 
те о ри ја кре ди та, доц. др Ва си ље ви ћа, са др жи ори ги нал не иде је и за па жа ња 
са мог ау то ра, те ну ди дра го ци је на на уч на, али и прак тич на рје ше ња спо р них 
пи та ња ко ја су у ве зи са кре дит ним по сло ва њем. 

Са др жин ски по сма тра но, мо но гра фи ја Прав на те о ри ја кре ди та, доц. др 
Ва си ље ви ћа, ра ди пре глед но сти, по ди је ље на је у шест гла ва: те о риј ско од ре-
ђе ње кре ди та (стр. 13-41); вр сте кре ди та (стр. 50-113); раз гра ни че ње уго во ра 
о кре ди ту од срод них по сло ва (стр. 115-156); основ не ка рак те ри сти ке уго во-
ра о кре ди ту (стр. 163-217); прав не рад ње у по ступ ку ре а ли за ци је кре ди та 
(стр. 224-298); од го во р ност из уго во ра о кре ди ту (стр. 301-373).

У пр вој гла ви мо но гра фи је, об ра ђе на су увод на те о риј ска пи та ња кре-
дит них по сло ва, од но сно кре ди та, ко ја се од но се на по јам, зна чај, прав ну 
при ро ду, исто риј ски раз вој и упо ред но прав ни пре глед кре дит них по сло ва 
и кре ди та. Рас пра вља ју ћи о мје сту кре ди та ме ђу прав ним по сло ви ма, те о 
зна ча ју кре дит них по сло ва, до цент др Ва си ље вић на овом мје сту за кљу чу је 
да уго вор о кре ди ту спа да у бан кар ске кре дит не по сло ве пла сма на, као под-
вр сту по сло ва плат ног про ме та, ко ји ула зе у гру пу уго во ра у при вре ди. Ау тор 
раз ли ку је три основ не функ ци је кре ди та, и то: мо би ли за тор ску, по сред нич-
ку и раз вој ну. Мо би ли за то р ска функ ци ја са сто ји се у при ку пља њу сло бод них 
нов ча них сред ста ва ко ја су рас цјеп ка на на број ним мје сти ма у дру штву и 
при вре ди и ко ја, у од ре ђе ном тре нут ку, ни су по треб на њи хо вим вла сни ци ма, 
нај че шће отва ра њем ра чу на кли јен ти ма, као и пу тем де по зи та. По сред нич ка 
уло га кре ди та има ви ше еко ном ски не го прав ни ка рак тер, јер бан ке, до во-
де ћи у ве зу ли це ко је ула же но вац са ли ци ма ко ји ма је кре дит по тре бан, не 
за сту па ни ти јед ну стра ну, већ дје лу је у сво је име, и за свој ра чун. Раз вој на 
функ ци ја омо гу ћа ва при вред ним су бјек ти ма по слов ну ак тив ност без че ка ња 
на аку му ла ци ју вла сти тих сред ста ва, ра ди ула га ња у про цес про из вод ње. То 
се по себ но ре флек ту је на раз вој не раз ви је них под руч ја и др жа ва. Осим то га, 
ау тор оправ да но при мје ћу је да кре ди ти има ју зна ча јан ути цај и на ста би ли-
за ци ју ци је на, ра ци о на ли за ци ју и сма ње ње тро шко ва про ме та, те на раз вој 
са вре ме ног нов ца. У овом ди је лу мо но гра фи је, на пра вљен је осврт и на прав ну 
при ро ду кре ди та, упо зо ра ва ју ћи уна при јед на по те шко ће при ли ком ње ног 
од ре ђе ња. Иа ко се прав на при ро да уго во ра о кре ди ту у те о ри ји од ре ђу је и 
по мо ћу уго во ра о зај му, ова два уго во ра, упр кос ле ги сла тив ном упо ред но прав-
ном и исто риј ско прав ном из јед на ча ва њу, ипак не пред ста вља ју иден тич не 
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уго во ре. Ува жа ва ју ћи те о риј ска ра зи ла же ња по овом пи та њу, доц. др Ва си-
ље вић за кљу чу је да, иа ко по сто је спе ци фич но сти кре ди та у од но су на уго вор 
о зај му, ипак се не ра ди о су штин ским раз ли ка ма, већ о стр о жи јем уре ђе њу 
по је ди них пи та ња. 

Дру га гла ва мо но гра фи је, ко ја се ба ви ана ли зом вр ста кре ди та, по ла зи, 
ка ко од ле ги сла тив не, та ко и од те о риј ске по дје ле кре ди та. Та ко, пре ма пр вом 
кри те ри ју му, ау тор ука зу је на кре дит на осно ву за ло ге хар ти ја од ври јед но сти 
(лом бард ни кре дит), те кре дит не ли ни је. Те о риј ско прав на по дје ла кре ди та, 
те ме љи се на не ко ли ко кри те ри ју ма, као што су на мје на кре ди та, ње го ва 
ду жи на тра ја ња, су бјек ти уго вор них од но са, об лик кре ди та и сред ства обез-
бје ђе ња. По ла зе ћи од ових кри те ри ју ма, у те о ри ји се раз ли ку ју не на мјен ски 
кре ди ти и на мјен ски, а ови по след њи мо гу би ти по тро шач ки и про из вод ни. 
Ау тор по ми ње и по дје лу на крат ко роч не, сред њо роч не и ду го роч не кре ди те, 
нов ча не и роб не кре ди те, бан кар ске и ме ђу бан кар ске, до ма ће и ме ђу на род не, 
јав не и при ват не, по је ди нач не и кон зор ци јал не, по сред не и ко ми си о не, нов ча-
не и не нов ча не, го то вин ске и без го то вин ске, обез бје ђе не и нео бе збје ђе не, као 
и по дје ле ко је у те о ри ји по сто је и пре ма дру гим број ним кри те ри му ми ма. 

Раз гра ни че ње уго во ра о кре ди ту од срод них по сло ва, из вр ше но је у 
тре ћој гла ви мо но гра фи је „Прав на те о ри ја кре ди та“, доц. др Зо ра на Ва си ље-
ви ћа. У овој гла ви, ау тор мо но гра фи је пра ви ди стинк ци ју из ме ђу уго во ра о 
кре ди ту са јед не стра не, и тзв. кре ди та од го вор но сти (ак цепт ни, авал ни и рам-
бурс ни кре дит), те по сло ва про да је са еле мен ти ма кре ди та (уго вор о ескон-
ту, уго вор о фак то рин гу, уго вор о фор фе тин гу, уго вор о ли зин гу, уго вор о 
про да ји са од ло же ним пла ћа њем) са дру ге стра не. Та ко је, из ме ђу уго во ра о 
кре ди ту и тзв. кре ди та од го вор но сти, уо че на раз ли ка у то ме што код ових по-
сло ва не до ста је оно што ка рак те ри ше уго вор о кре ди ту, а то је по зајм љи ва ње 
нов ца. Код ових по сло ва не до ла зи до по зајм љи ва ња нов ца, већ угле да бан-
ке, кроз ак цеп ти ра ње или ава ли ра ње мје ни це ко ју из да је ко ри сник кре ди та. 
Раз гра ни че ње уго во ра о кре ди ту и по сло ва про да је са еле мен ти ма кре ди та, 
учи ње но је на ра зу мљив и ја сан на чин, упу ћи ва њем на чи ње ни цу да се у 
овом слу ча ју ра ди о чи стим по сло ви ма про да је, док су еле мен ти кре ди та тек 
ја че или сла би је из ра же ни. 

Де таљ ни ја ана ли за ка рак те ри сти ка уго во ра о кре ди ту на пра вље на је у 
че твр тој гла ви мо но гра фи и је Прав на те о ри ја кре ди та. Ова ана ли за об у хва-
ти ла је пре ци зно од ре ђе ње пој ма и прав не при ро де уго во ра о кре ди ту, као 
и од ре ђе ње ње го ве фор ме, пред ме та и са др жа ја, као и су бје ка та овог уго во ра. 
Ау тор, при ли ком од ре ђи ва ња пој ма уго во ра о кре ди ту упо зо ра ва на по те шко-
ће при ли ком ње го вог пре ци зног де фи ни са ња, с об зи ром на ње го ву ши ро ку 
при мје ну по во дом ве ли ког бро ја раз ли чи тих по слов них од но са. Као јед на од 
при хва тљи вих де фи ни ци ја, на во ди се она, ко ја је са др жа на у ње мач ком Гра-
ђан ском за ко ни ку, а пре ма ко јој је уго вор о кре ди ту по сао ко јим се зај мо да вац 
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оба ве зу је да ста ви зај мо прим цу од ре ђе ну су му нов ца на рас по ла га ње, а зај-
мо при мац се оба ве зу је да је вра ти са ка ма том у од ре ђе но ври је ме. У мо но гра-
фи ји се из но си за па жа ње да ова де фи ни ци ја уго во ра о кре ди ту, у од но су на 
де фи ни ци ју са др жа ну у на шем За ко ну о обли га ци о ним од но си ма, про ши ру је 
круг су бје ка та уго во ра, те ис кљу чу је уго во ре о кре ди ту на нео д ре ђе но ври-
је ме. На осно ву уо че них пред но сти и не до ста та ка по је ди них ле ги сла тив них 
де фи ни ци ја пој ма уго во ра о кре ди ту, доц. др Ва си ље вић ну ди и соп стве ну 
де фи ни ци ју, пре ма ко јој уго вор о кре ди ту пред ста вља је дан ду жнич ко-по вје-
ри лач ки од нос, ко јим се да ва лац оба ве зу је да ко ри сни ку ста ви на рас по ла-
га ње од ре ђе ни из нос нов ца (или ства ри, код роб них кре ди та) на уго во ре ни 
на чин, а ко ри сник се оба ве зу је да то вра ти на уго во ре ни на чин и пла ти уго-
во ре ну на кна ду.

Пе та гла ва мо но гра фи је Прав на те о ри ја кре ди та, по све ће на је прав ним 
рад ња ма, ка ко еко ном ског, та ко и прав ног ка рак те ра, а ко је су нео п ход не за 
ре а ли за ци ју кре ди та. У овом ди је лу ра да ра сви је тље не су нај зна чај ни је прав-
не рад ње у по ступ ку ре а ли за ци је кре дит ног од но са, и то пре ма ре до сли је ду 
њи хо вог пред у зи ма ња, ме ђу ко ји ма се на ла зи рад ња под но ше ња за хтје ва за 
кре дит, по ста вља ње усло ва за одо бра ва ње кре ди та и ис пи ти ва ње њи хо ве 
ис пу ње но сти, за кљу че ње уго во ра о кре ди ту, из вр ше ње уго во ра о кре ди ту-
пу шта ње кре ди та у те чај, от пла та кре ди та, мо гу ће мо ди фи ка ци је уго во ра о 
кре ди ту, га ше ње и пре ста нак уго во ра о кре ди ту.

Ше сту и по след њу гла ву мо но гра фи је, ау тор је по све тио ра свје тља ва њу 
по је ди них пи та ња, ве за них за од го вор ност из уго во ра о кре ди ту. Ка ко је уго-
вор „за кон за стран ке“, и уко ли ко не из вр ша ва ње уго вор них оба ве за јед не 
уго вор не стра не узро ку је на сту па ња ште те дру гој уго вор ној стра ни, штет ник 
ће сно си ти по сље ди це сво је уго вор не од го вор но сти. По ред уго вор не, по сто-
ји мо гућ ност од го ва ра ња и по осно ву де ликт не, или ва ну го вор не од го вор-
но сти сва ког са у го ва ра ча пре ма тре ћим ли ци ма. Ко нач но, по ред ова два 
об ли ка гра ђан ско прав не од го вор но сти, са у го ва ра чи мо гу и кри вич но или 
пре кр шај но од го ва ра ти. Као ве о ма осје тљи во, ау тор ове мо но гра фи је отва ра 
и пи та ње од го вор но сти усљед по вре де фи ду ци јар не ду жно сти кре ди то ра 
пре ма ко ри сни ку кре ди та. Ана ли зи ра ју ћи аме рич ку суд ску прак су, ста је се 
на ста но ви ште да је од нос из ме ђу кре ди то ра и ко ри сни ка нор ма лан по слов ни 
од нос и у оби ча је ним окол но сти ма ни је фи ду ци ја р не при ро де, од но сно да 
бан ка, за кљу че њем кре дит ног прав ног по сла ау то мат ски не пре у зи ма и оба-
ве зу упо зо ра ва ња ко ри сни ка кре ди та на опа сност тран сак ци је.

Сва ки дио мо но гра фи је „Прав на те о ри ја кре ди та“ до цен та др Зо ра на 
Ва си ље ви ћа, осим што са др жи основ не те о риј ске по став ке о по је ди ним тео-
риј ским пи та њи ма, на пре гле дан на чин обо га ћен је и до дат ним упо ред но прав-
ним и прак тич ним по ја шње њи ма сва ког од тих пи та ња. По себ ну ври јед ност 
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ове мо но гра фи је чи ни ње на обо га ће ност ста во ви ма из до ма ће и ино стра не 
суд ске прак се.

На кра ју, дат је и пре гле дан са др жај ко ри шће не ли те ра ту ре и прав них 
из во ра, што ће зна чај но олак ша ти рад на не ком евен ту ал ном да љем ис тра-
жи вач ком по ду хва ту, у ве зи са овим прав ним пи та њем.

При мјет но је да је до цент др Ва си ље вић, овим ру ко пи сом на је згро вит 
на чин успио по сти ћи са др жин ску све о бу хват ност из ло же не ма те ри је. У 
мо но гра фи ји Прав на те о ри ја кре ди та, на уч ном ме то до ло ги јом, стил ски ја сно 
и са др жин ски ко хе рент но, ау тор из ла же ма те ри ју кре ди та и кре дит них по-
сло ва уоп ште, са ак цен том на ка рак те ри сти ке са мог уго во ра о кре ди ту. Мо-
но гра фи ја, осим освр та на сва ку од те о ри ја о кре ди ту, но си и пе чат ори ги нал-
но сти на уч них иде ја ње ног ау то ра о по је ди ним прав ним пи та њи ма ве за ним 
уз кре дит ни од нос. То ову мо но гра фи ју чи ни не за о би ла зним пу то ка зом, 
ка ко бан кар ским слу жбе ни ци ма прав не и еко ном ске стру ке, те су ди ја ма и 
струч ним са рад ни ци ма у пра во суд ним уста но ва ма и адво кат ским кан це ла-
ри ја ма, ко ји се са ди ле ма ма у ве зи са спо ро ви ма по во дом кре дит них ма те ри-
јал но прав них од но са сва ко днев но су сре ћу, та ко и сту ден ти ма и на уч ни ци ма, 
ко ји се опре ди је ле за де таљ ни ју ана ли зу кре дит ног по сло ва ња, а по себ но за 
ана ли зу уго во ра о кре ди ту.

Да тум при је ма ра да: 18.01.2017.


