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ДО ПУ ШТЕ НОСТ ЈЕД НО СТРА НОГ ПО ВЕ ЋА ЊА  
КА МА ТЕ У УГО ВО РИ МА О КРЕ ДИ ТУ  

У ПРА ВУ СР БИ ЈЕ*

Сажетак:Еко ном ска кри за, ко ја је 2008. го ди не до би ла свет ске раз-
ме ре и за хва ти ла и Ср би ју, знат но је оте жа ла от пла ту кре ди та ин дек си-
ра них у стра ној ва лу ти, та да пре све га у швај цар ским фран ци ма. Рас ту ћи 
број кре ди та са чи јом от пла том су ду жни ци би ли у доц њи не ми нов но је 
до вео до по ве ћа ња бро ја суд ских по сту па ка у ко ји ма су ко ри сни ци кре ди та 
по ку ша ва ли да по стиг ну про гла ше ње уго во ра о кре ди ту ни шта вим. У овим 
по ступ ци ма су до ви су мо ра ли да за у зму став у ве зи са не ким тип ским од-
ред ба ма у уго во ри ма о кре ди ту или бан кар ском прак сом ко ју су ко ри сни ци 
кре ди та сма тра ли не до пу ште ним. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва су до ви су не-
по ште ном про гла ша ва ле од ред бу у уго во ру о кре ди ту на осно ву ко је је бан ка 
има ла пра во да на кнад но, тј. по за кљу че њу уго во ра, и јед но стра но, тј. без 
по себ не са гла сно сти ко ри сни ка кре ди та, про ме ни (ре дов но по ве ћа) ка мат ну 
сто пу с деј ством за пре о ста ли пе ри од у от пла ти кре ди та, као и од ред бу 
ко ја је омо гу ћа ва ла бан ци да ис пла ту и от пла ту кре ди та об ра чу на ва по 
раз ли чи тим кур се ви ма: ис пла ту кре ди та по ку пов ном, док ра те от пла те 
кре ди та по про дај ном кур су. Ове не по ште не од ред бе уго во ра о кре ди ту без 
сум ње по сто ја ле су у бан кар ској прак си и пре из би ја ња еко ном ске кри зе, али 
су по те шко ће у от пла ти кре ди та про у зро ко ва не кри зом би ле дру штве ни 
чи ни лац услед ко јег су до спе ле у ви до круг су до ва.

У овом ра ду је пред мет ана ли зе ре ак ци ја нај пре суд ске прак се, а на кон 
то га и за ко но дав ца, на прак су уго ва ра ња кла у зу ле у уго во ру о кре ди ту ко ја 

* Чла нак је на стао као ре зул тат ра да на на уч но и стра жи вач ком про јек ту Прав ног фа-
кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду под на зи вом Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви. 
Ау тор се за хва љу је ор га ни за ци ји по тро ша ча Ефек ти ва – удру же ње бан кар ских кли је на та 
на по мо ћи у при сту пу суд ским од лу ка ма ко је су пред ста вља ле по ла зну осно ву за ре а ли за-
ци ју ис тра жи ва ња.
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овла шћу је бан ку да ва ри ја бил ну ка мат ну сто пу на кнад но и јед но стра но по-
ве ћа. При ме ну ове кла у зу ле су бан ке ре дов но усло ви ле зна чај ним про ме на ма 
на ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр жи шту или по ве ћа њем тро шко ва из во ра 
фи нан си ра ња, док је у не ким слу ча је ви ма услов ње не при ме не јед но став но 
би ла про ме на по слов не по ли ти ке бан ке или по тре ба да бан ка по слу је са до-
би ти. У пи та њу су окол но сти на ко је ко ри сник кре ди та ни ка ко не мо же да 
ути че, а до брим де лом су окол но сти на ко је је бан ка мо гла да ути че, од но-
сно да их у вре ме за кљу че ња уго во ра узме у об зир, или су окол но сти ко је 
спа да ју у сфе ру ње не кон тро ле, од но сно за ко је она сно си по слов ни ри зик. 

Јед но ду шни став суд ске прак се, ка ко у ве зи са уго во ри ма о кре ди ту у 
ко ји ма се на стра ни ко ри сни ка кре ди та по ја вљу је по тро шач, та ко и у они ма 
у ко ји ма се у том свој ству на ла зи прав но лице или фи зич ко ли це ко је се не ква-
ли фи ку је као по тро шач, је да су ова кве од ред бе ни шта ве, јер су про тив не на-
че лу са ве сно сти и по ште ња и на че лу јед на ке вред но сти уза јам них да ва ња, 
с јед не, као и због то га што чи не пред мет уго во ра нео д ре ђе ним, с дру ге 
стра не. Су до ви, ме ђу тим, због ова кве кла у зу ле го то во ни ка да не про гла ша ва-
ју уго вор у це ли ни ни шта вим, већ при ме њу ју ин сти тут де ли мич не ни шта-
во сти. До усва ја ња За ко на о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га 2011. 
го ди не, су до ви су од лу ку о де ли мич ној ни шта во сти за сни ва ли на пра ви ли ма 
оп штег уго вор ног пра ва пре ма За ко ну о обли га ци о ним од но си ма. За кон о 
за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га из ри чи то за бра њу је из ме ну ка мат-
не сто пе по зи вом на про ме ну по слов не по ли ти ке или на ин тер не ак те бан ке 
и про пи су је да се као про мен љи ви еле мен ти ва ри ја бил не ка мат не сто пе мо гу 
уго во ри ти са мо еле мен ти (по да ци или ин дек си) ко ји се зва нич но об ја вљу ју, 
од но сно еле мен ти на ко је ни јед на стра на не мо же да ути че јед но стра ном 
из ја вом во ље. Овим је уго ва ра ње ва ри ја бил не ка мат не сто пе са нео д ре ди вим 
еле мен том или еле мен том на ко ји бан ка јед но стра но мо же да ути че, ме-
ха ни зам ко ји су бан ке че сто при ме њи ва ле и у слу ча је ви ма ка да то еко ном-
ски ни је би ло оправ да но, по ста ло и за ко ном из ри чи то за бра ње но.

Кључнеречи:јед но стра но по ве ћа ње ка мат не сто пе у уго во ри ма о кре-
ди ту, ва ри ја бил на ка мат на сто па, уго вор о кре ди ту, по тро шач ки кре дит

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ 

Фи нан сиј ска и оп шта еко ном ска кри за, ко ја је из би ла у САД 2007. го-
ди не, а до би ла свет ске раз ме ре 2008. го ди не1, ста ви ла је у пот пу но но ву 

1 Вид. де таљ ни је Ђор ђе По пов, „Свет ска еко ном ска кри за и ре струк ту ри ра ње ду го ва”, 
Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2009, 7-20.; Ђор ђе По пов, „Европ ска 
уни ја и Свет ска еко ном ска кри за”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2010, 
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ди мен зи ју ду го роч не бан кар ске кре ди те, по себ но стам бе не кре ди те обез бе-
ђе не хи по те ком. Кри за је има ла не по сре дан еко ном ски ути цај на уго во ре о 
кре ди ту, бу ду ћи да је под ње ним при ти ском из да на у дан ра стао број оних 
ду жни ка, ко ји услед гу бит ка по сла, од но сно сма ње ња за ра де или па да ње не 
ку пов не мо ћи ви ше ни су мо гли да от пла ћу ју ра те кре ди те, или су их от пла-
ћи ва ли уз знат но ве ће по те шко ће не го ра ни је. Рас ту ћи број кре ди та са чи јом 
от пла том су ду жни ци би ли у доц њи, не ми нов но је до вео до по ве ћа ња бро ја 
суд ских по сту па ка у ко ји ма су су до ви мо ра ли да за у зму став у ве зи са та квим 
тип ским од ред ба ма у уго во ри ма о кре ди ту или та квом бан кар ском прак сом 
ко је пре кри зе ни су до би ја ле суд ски епи лог. Ово се по себ но од но си на зе мље 
у Сред њој Евро пи, у ко ји ма осим не по ште них уго вор них кла у зу ла и бан-
кар ске прак се до дат ни про блем у уго во ри ма о кре ди ту ин дек си ра ним у 
стра ним ва лу та ма пред ста вља сла бље ње до ма ће пре ма стра ним ва лу та ма, 
пре све га пре ма швај цар ском фран ку, јер је нај ве ћи број та квих кре ди та у 
пр вим го ди на ма кри зе био ин дек си ран упра во у овој стра ној ва лу ти. Не по-
сред на по сле ди ца сла бље ња до ма ће ва лу те пре ма швај цар ском фран ку би ло је 
по ве ћа ње из но са ра та от пла те кре ди та у ди на ри ма у ме ри ко ја да ле ко пре-
ма шу је кре дит ну спо соб ност ду жни ка. Пи та ње је да ли се ре а ли зо ва ни ва-
лут ни ри зик на кнад но мо же пре ва ли ти на бан ку, уко ли ко је бан ка у вре ме 
за кљу че ња уго во ра о кре ди ту, од но сно за вре ме ње го вог ва же ња, по сту па ла 
са ве сно и по што ва ла сво ју оба ве зу уред ног оба ве шта ва ња кли јен та о свим 
окол но сти ма на ко јој је кли јент за сно вао сво ју од лу ку да за кљу чи уго вор.2 

По те шко ће ко ри сни ка кре ди та да у је ку еко ном ске кри зе от пла ћу ју 
сво је кре ди те не ми нов но је има ло за по сле ди цу по ве ћа ње бро ја суд ских по-
сту па ка у ко ји ма се зах те ва ло утвр ђи ва ње ни шта во сти уго во ра о кре ди ту. 
У ве ћи ни ових по сту па ка кли јен ти се ква ли фи ку ју као по тро ша чи, али по сто-
је слу ча је ви у ко ји ма су го то во иден тич не зах те ве по ста ви ли кор по ра тив ни 

7-23.; Ђор ђе По пов, „Свет ска еко ном ска кри за и Ср би ја”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду, 3/2010, 7-27.

2 Из ван ред но об ја шња ва ју сло же ност овог пи та ња, ко је иза зи ва ве ли ку па жњу ме ди-
ја, али ко јем се ина че че сто при ла зи по вр шно, Дра гор Хи бер и Ми лош Жив ко вић ре чи ма 
да „ла ки од го во ри на те шка пи та ња ко ји се као прав нич ки ну де у штам пи пре збу њу ју не го 
што до при но се ре ше њу про бле ма”. Дра гор Хи бер, Ми лош Жив ко вић, „За шти та ко ри сни ка 
кре ди та од јед но стра не из ме не ви си не уго во ре не ка ма те”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул-
те та у Ни шу, 70, 2015, 573-586, 574. Ти ме се ни у ком слу ча ју не же ле ре ла ти ви зо ва ти озбиљ-
не со ци јал не им пли ка ци је дра стич ног по ве ћа ња из но са ра та кре ди та у ди на р ској про тив вред-
но сти, ко је по га ђа ју ско ро 30.000 ко ри сни ка кре ди та ин дек си ра них у швај ца р ским фран ци ма. 
Та ко, у јед ном слу ча ју, ко ји се мо же сма тра ти ти пич ним, вред ност кре ди та пре ра чу на та у 
евре на дан ис пла те би ла је 85.000 евра, док је на кон че ти ри го ди не уред не от пла те ко ри сник 
кре ди та је још увек био ду жан бан ци укуп но 92.000 евра, при че му је из нос ме сеч не ра те са 
по чет них 58.000 ди на ра по сте пе но до сти гао из нос од 105.000 ди на ра. Вид. Du šan Ni ko lić, „Le gal 
pro tec tion of the we a ker si de in pri va te law of the Re pu blic of Ser bia, Збор ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Ни шу, 70, 2015, 499-515, 510. 



кли јен ти, тј. ко ри сни ци кре ди та ко ји се не сма тра ју по тро ша чи ма. У по то њем 
слу ча ју пу но ва жност уго во ра о кре ди ту про це њу је се на осно ву За ко на о 
обли га ци о ним од но си ма3, док се у прет ход ном пр вен стве но при ме њу ју од-
ред бе За ко на о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га и За ко на о за шти ти 
по тро ша ча, али и од ред бе ЗОО, као пра ви ла оп штег уго вор ног пра ва. Ме ђу-
тим, има ју ћи у ви ду да је За кон о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га 
усво јен тек 2011. го ди не4, су до ви су о пу но ва жно сти по је ди них од ре да ба по-
тро шач ких кре ди та, за кљу че них пре ње го вог сту па ња на сна гу, мо ра ли да 
за у зи ма ју став на осно ву од ре да ба За ко на о обли га ци о ним од но си ма и под-
за кон ских ака та На род не бан ке Ср би је. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва не по ште-
ним су сма тра не од ред ба на осно ву ко је је бан ка има ла пра во да на кнад но, 
тј. по за кљу че њу уго во ра, и јед но стра но, тј. без по себ не са гла сно сти ко ри сни-
ка кре ди та по ве ћа ка мат ну сто пу с деј ством за пре о ста ли пе ри од у от пла ти 
кре ди та, као и од ред ба ко ја је омо гу ћа ва ла бан ци да ис пла ту и от пла ту кре-
ди та об ра чу на ва по раз ли чи тим кур се ви ма: ис пла ту из но са кре ди та пре ма 
ку пов ном, док ра те от пла те кре ди та по про дај ном кур су. Ове не по ште не од-
ред бе уго во ра о кре ди ту, од но сно об ли ци не по ште не бан кар ске прак се, без 
сум ње по сто ја ле су у бан кар ској прак си и пре из би ја ња еко ном ске кри зе, 
али су по те шко ће у от пла ти кре ди та про у зро ко ва не кри зом би ле дру штве ни 
чи ни лац, услед ко јег су до спе ле у ви до круг су до ва. У овом ра ду ће пред мет 
ис тра жи ва ња би ти са мо пи та ње до пу ште но сти и прав них по сле ди ца јед но-
стра не и на кнад не про ме не (по ве ћа ња) ка мат не сто пе од стра не бан ке. 

Уго во ри о кре ди ту се ре дов но за кљу чу ју као ад хе зи о ни уго во ри, што 
зна чи да бан ка, ко ја има ја чу пре го ва рач ку по зи ци ју, при пре ма текст уго во ра, 
на чи ју са др жи ну дру га стра на, ко ри сник кре ди та, рет ко и са мо у ми ни мал-
ној ме ри мо же да ути че. Ње на сло бо да уго ва ра ња се, по пра ви лу, ис по ља ва 
у (огра ни че ној) мо гућ но сти ути ца ја на оне од ред бе уго во ра ко је се ти чу 
ко мер ци јал них еле ме на та по ну де бан ке, као што су ка мат на сто па, на кна де 
ко ја бан ка на пла ћу је и сл., док са др жи на оста лих од ре да ба оста је ван до ма-
ша ја пре го ва рач ке мо ћи ко ри сни ка кре ди та. Уо би ча је на је би ла по ја ва да се 
у уго во ре о кре ди ту, по себ но у ду го роч не, уне се од ред ба ко ја овла шћу је 
бан ку да на кнад но, уко ли ко се про ме не окол но сти на осно ву ко јих је из вр ше-
на про це на ри зи ка ула га ња, про ме ни ка мат ну сто пу, што ре дов но зна чи мо-
гућ ност на кнад ног и јед но стра ног по ве ћа ња ка мат не сто пе.5 Та кву, тзв. ва-
ри ја бил ну ка мат ну сто пу по се би још не би тре ба ло сма тра ти не до пу ште ном 

3 За кон о обли га ци о ним од но си ма, Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 197/29, 1985/39, 1989/45 
(од лу ка УС), 1989/57, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 1993/31 и Слу жбе ни лист СЦГ, бр. 1/2003 – 
Устав на по ве ља (у да љем тек сту: ЗОО). 

4 За кон о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ких услу га, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
бр. 36/2011. и 139/2014 (у да љем тек сту: ЗЗКФУ). 

5 Вид. Хи бер-Жив ко вић, 575.
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и има сво ју еко ном ску функ ци ју, јер тре ба оста ви ти мо гућ ност бан ка ма да 
у ду го роч ним кре дит ним од но си ма усло ве кре ди ти ра ња при ла го де но во на-
ста лим про ме на ма у усло ви ма фи нан си ра ња, али мо же би ти ве о ма спор но 
на осно ву ко јих кри те ри ју ма бан ка мо же да до не се од лу ку о на кнад ној про-
ме ни ка мат не сто пе. О до пу ште но сти ва ри ја бил не ка мат не сто пе, пре усва-
ја ња За ко на о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га мо гао се за у зе ти став 
са мо на осно ву од ре да ба За ко на о обли га ци о ним од но си ма и под за кон ских 
ака та На род не Бан ке Ср би је. За кон о обли га ци о ним од но си ма, у де лу ко ји се 
од но си на уго вор о кре ди ту из ри чи то не уре ђу је ва ри ја бил ну ка мат ну сто пу, 
али је ни не за бра њу је. Сто га, од го вор на пи та ње пу но ва жно сти уго ва ра ња 
ва ри ја бил не ка мат не сто пе тре ба тра жи ти у од ред ба ма За ко на о обли га цио-
ним од но си ма ко је се од но се на од ре ђе ност или од ре ди вост пред ме та уго-
во ра. ЗОО им пе ра тив но про пи су је да пред мет уго во ра мо ра да бу де мо гућ, 
до пу штен и од ре ђен или од ре див6, под прет њом ни шта во сти уго во ра.7 Очи-
глед но је да пред мет уго во ра о кре ди ту са ва ри јаблном ка мат ном сто пом 
ни је од ре ђен, али то још не зна чи да се не мо же ква ли фи ко ва ти као од ре див. 
Пред мет уго во ра је од ре див, ако уго во ри са др жи по дат ке на осно ву ко јих се 
мо же од ре ди ти оба ве за или се ње но од ре ђи ва ње са гла сно шћу стра на пре-
пу шта тре ћем ли цу.8 У док три ни се за пр ви вид од ре ди во сти ко ри сти тер мин 
објек тив на од ре ди вост пред ме та, а за дру ги су бјек тив на од ре ди вост, при 
че му је го то во јед но ду шан став док три не да оста вља ње од ре ђи ва ња пред-
ме та уго во ра јед ној уго вор ној стра ни чи ни пред мет уго во ра нео д ре ђе ни, те 
уго вор ни шта вим.9 Сто га, од ре ди вост пред ме та уго во ра о кре ди ту са ва ри-
ја бил ном ка мат ном сто пом, а ти ме и пу но ва жност уго во ра, за ви си од то га на 
осно ву ко јих ме ри ла бан ка утвр ђу је, тач ни је кон кре ти зу је про мен љи ви еле-
ме нат ва ри ја бил не ка мат не сто пе, и да ли је при то ме по сту па ла са ве сно.

Ме ђу тим, од ред ба уго во ра о кре ди ту, ко ја омо гу ћа ва бан ци да на кнад-
но и јед но стра но по ве ћа ка мат ну сто пу, уз про сто оба ве шта ва ње ко ри сни ка 
кре ди та, по пра ви лу је та ко би ла фор му ли са на да су окол но сти на осно ву 
ко јих је бан ка мо гла да при ме ни ту од ред бу уго во ра, оста ле вр ло не ја сне 
или се као нај зна чај ни ја та ква окол ност на во ди ла про ме на по слов не по ли-
ти ке бан ке, по тре ба да бан ка по слу је са до би ти, по ве ћа ње тро шко ва из во ра 
фи нан си ра ња или про ме на тр жи шних усло ва по сло ва ња.10 

У је ку еко ном ске кри зе, по чев од 2008. го ди не, бан ке су ма сов но по че ле да 
ак ти ви ра ју ове уго вор не од ред бе и јед но стра но по ве ћа ва ле ка мат не сто пе у 
ве зи са већ ис пла ће ним, али још не вра ће ним кре ди ти ма. При то ме се ни је тра-

6 Вид. чл. 46 ст. 2 ЗОО.
7 Вид. чл. 47 ЗОО.
8 Вид. чл. 50 ЗОО.
9 Вид. Хи бер-Жив ко вић, 577-578.
10 Вид. Хи бер-Жив ко вић, 575.
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жи ла са гла сност ко ри сни ка кре ди та, јер је мо гућ ност јед но стра не про ме не ка-
мат не сто пе би ла пред ви ђе на од ред бом у уго во ру о кре ди ту, с ко јом се ко ри сник 
кре ди та пот пи си ва њем уго во ра уна пред са гла сио. Бан ке су ко ри сни ке кре ди та 
са мо оба ве шта ва ле да ће се убу ду ће ка мат но за ду же ње ко ри сни ка кре ди та 
об ра чу на ти по но вој, ви шој ка мат ној сто пи, и до ста вља ле им но ве пла но ве 
от пла те кре ди та. Ова ква прак са је на и шла на ве о ма не га тив ну ре ак ци ју ко ри-
сни ка кре ди та од ко јих су мно ги по кре ну ли пар ни це ра ди по ни шта ја од ре-
да ба ове вр сте у уго во ри ма о кре ди ту и, за ви сно од то га да ли су по сту пи ли 
по но вим пла но ви ма от пла те кре ди та, зах те ва ли по вра ћај у пре ђа шње ста ње. 

Из да на шње пе р спек ти ве гле да но, има ју ћи у ви ду од ред бе За ко на о за-
шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га, прав на ква ли фи ка ци ја ова квих од-
ре да ба је не у по ре ди во јед но став ни ји за да так, али у вре ме ка да су су до ви 
мо гли да се осло не са мо на од ред бе ЗОО, иза зов је био знат но ве ћи. Нај пре 
ће се из вр ши ти ана ли за и оце на ре ак ци ја суд ске прак се на ова кве од ред бе 
у по тро шач ком кон тек сту, а на кон то га у ве зи са уго во ри ма у ко ји ма ко ри сник 
кре ди та не ма ста тус по тро ша ча. 

ЈЕД НО СТРА НО И НА КНАД НО ПО ВЕ ЋА ЊЕ КА МАТ НЕ СТО ПЕ ОД  
СТРА НЕ БАН КЕ У УГО ВО РИ МА О ПО ТРО ШАЧ КОМ КРЕ ДИ ТУ 

Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло ви ше пре су да11, од ко јих ће де таљ ни је би ти 
ана ли зи ра на јед на пре су да Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду12, ко ја се чи ни нај-
ин ди ка тив ни јом, јер су у њој ела бо ри ра на го то во сва прав на пи та ња у ве зи 
са до пу ште но шћу од ре да ба уго во ра о кре ди ту ко је овла шћу ју бан ку да ка мат-
ну сто пу на кнад но и јед но стра но по ве ћа. 

Тужбa је под не та ра ди по ни шта ја од ред бе у уго во ру о кре ди ту за кљу че-
ног 2007. го ди не, с ро ком от пла те кре ди та на 300 ме сеч них ра та, ко јом је 
утвр ђе но пра во бан ке да, по зи вом на про ме ну по слов не по ли ти ке, на кнад но 
и јед но стра но по ве ћа ка мат ну сто пу, тј. без по себ не са гла сно сти ду жни ка за 
про ме ну ка мат не сто пе, уз ње го во про сто обавешт авањe и до ста вља ње но вог 
пла на от пла те кре ди та. Ка мат на сто па је у вре ме за кљу че ња уго во ра из но си-
ла тро ме сеч ни LI BOR за швај цар ски фра нак, на ко ју је бан ка об ра чу на ла 
до дат ни фик сни део ка ма те од 2%. Бан ка је 2008. го ди не ак ти ви ра ла на ве де ну 
од ред бу уго во ра о кре ди ту, и по зи вом на про ме ну по слов не по ли ти ке по ве-
ћа ла фик сни део ка ма те на 3%, а 2009. го ди не по но во га по ве ћа ла на 4,75%.13 

11 Вид., на при мер, Пре су ду Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду бр. Гж 2907/13 и Пре су ду 
бр. Гж 8427/2013 (1), или Пре су ду Ви шег су да у Бе о гра ду бр. Гж 5596/2014. 

12 Вид. Пре су ду Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду бр. Гж 2907/13. 
13 Вид. обра зло же ње Пре су де Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду бр. Гж 2907/13, стр. 2.
Ва жно је на гла си ти да у овом слу ча ју бан ка ни је ме ња ла еле ме нат ка мат не сто пе ко ји 

је де кла ри сан као ва ри ја бил ни, већ еле ме нат ко ји је у уго во ру утвр ђен као фик сни, али са 

Др Ати ла И. Ду даш, До пу ште ност јед но стра ног по ве ћа ња ка ма те... (стр. 549–567)
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Суд је кла у зу лу уго во ра, на осно ву ко је је бан ка на на ве де ни на чин на-
кнад но и јед но стра но по ве ћа ва ла ка мат ну сто пу, про гла сио ни шта вом. Од-
лу ка пр во сте пе ног су да, ко ју је по твр дио и дру го сте пе ни суд, за пра во је 
де ли мич на пре су да, ко јом је суд од лу чио о пу но ва жно сти од ред бе уго во ра 
о пра ву бан ке да на кнад но и јед но стра но по ве ћа ка мат ну сто пу, док ће о оста-
лим ту жбе ним зах те ви ма суд до не ти од лу ку по прав но сна жно сти де ли мич не 
пре су де. Оста ли ту жбе ни зах те ви се углав ном од но се на по вра ћај у пре ђа шње 
ста ње, тј. на оба ве зи ва ње бан ке да вра ти ко ри сни ку кре ди та онај део ка ма-
те ко ји је ко ри сник кре ди та по осно ву на кнад ног по ве ћа ња ка мат не сто пе 
ис пла тио бан ци. Суд уго вор ни је у це ли ни про гла сио ни шта вим, већ је при-
ме нио ин сти тут де ли мич не ни шта во сти14 и ни шта вом про гла сио са мо од-
ред бу уго во ра ко ја је овла шћи ва ла бан ку да по зи вом на про ме ну по слов не 
по ли ти ке на кнад но и јед но стра но по ве ћа ка мат ну сто пу.

Суд је од лу ку за сно вао ис кљу чи во на оп штим пра ви ли ма уго вор ног 
пра ва пре ма За ко ну о обли га ци о ним од но си ма, јер је За кон о за шти ти ко ри-
сни ка фи нан сиј ских услу га усво јен тек 2011. го ди не. У обра зло же њу пре су де 
по ла зну тач ку пред ста вља ла су два основ на на че ла обли га ци о ног пра ва: 
на че ло са ве сно сти и по ште ња у за сни ва њу и оства ре њу пра ва и оба ве за15 и 
зах тев јед на ке вред но сти уза јам них да ва ња у обли га ци о ним од но си ма.16 Пре-
ма ста ву су да, од ред ба уго во ра о кре ди ту ко ја овла шћу је бан ку да на кнад но 
и јед но стра но про ме ни ка мат ну сто пу, по зи вом на про ме ње ну по слов ну 
по ли ти ку, про тив на је зах те ву са ве сно сти и по ште ња. Осим то га, сма тра 
суд, по вре ђе но је и на че ло јед на ке вред но сти уза јам них да ва ња, јер је бан ка 
на кнад но го то во нео гра ни че но мо гла да по ве ћа ва ка мат ну сто пу, услед че га 
је оба ве за ко ри сни ка кре ди та у тој ме ри мо гла да по ра сте, ко ју ко ри сник 
кре ди та у вре ме за кљу че ња уго во ра ни је мо гао да пред ви ди. 

Осим по вре де на ве де на два основ на на че ла обли га ци о ног пра ва, суд је 
иден ти фи ко вао и мно го кон крет ни је прав не осно ве на ко ји ма је мо гао да 
за сну је од лу ку о ни шта во сти спор не од ред бе уго во ра о кре ди ту. По ста ву 
су да, ко ји се мо же сма тра ти ис прав ним, пра во бан ке да прак тич но без огра-
ни че ња јед но стра но и на кнад но по ве ћа ва ка мат ну сто пу, је дан од бит них 
еле ме на та уго во ра о кре ди ту, чи ни пред мет уго во ра нео д ре ђе ним, јер се ни је 
мо гао сма тра ти од ре ди вим. Од ре ди вост пред ме та под ра зу ме ва да се на кнад-
но од ре ђи ва ње или пре ци зи ра ње пред ме та вр ши на осно ву по да та ка из уго-
во ра, од но сно од стра не тре ћег ли ца, али сва ка ко без по тре бе да стра не 

мо гућ но шћу ње го ве на кна де и јед но стра не из ме не, чи ме је и тај еле ме нат по стао ва ри ја-
би лан.

14 Вид. чл. 105 ЗОО.
15 Вид. чл. 12 ЗОО.
16 Вид. чл. 15 ЗОО.
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на кнад но да ју из ја ву, при че му стра не на од ре ђи ва ње или пре ци зи ра ње пред-
ме та не сме ју јед но стра но ути ца ти.17 Уко ли ко јед на стра на јед но стра но мо же 
да ути че на обим оба ве зе дру ге стра не, по зи вом на про ме ну соп стве не по-
слов не по ли ти ке, пред мет уго во ра по ста је нео д ре ђен, јер од ре ђи ва ње или 
пре ци зи ра ње пред ме та уго во ра вр ши ис кљу чи во јед на стра на, на осно ву 
по да та ка или ме ри ла на ко ја дру га стра на ни је мо гла да ути че, ни ти су ти 
по да ци или ме ри ла би ли оп ште по зна ти. Сто га, пред мет уго во ра не мо же се 
сма тра ти ни од ре ди вим, те ни је пу но ва жан. Има ју ћи у ви ду, ме ђу тим, да је 
пред мет уго во ра по стао нео д ре див са мо због то га што је ка мат на сто па јед-
но стра но по ве ћа на, по осно ву спор не од ред бе уго во ра о кре ди ту, утвр ђи ва-
њем ње не ни шта во сти пре ста је сва ки раз лог нео д ре ђе но сти пред ме та, те је 
суд од лу чио да ни шта вост те од ред бе не по вла чи ни шта вост уго во ра у це-
ли ни и при ме нио ин сти тут де ли мич не ни шта во сти.

ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА ЗА КО НО ДАВ ЦА

Има ју ћи у ви ду да се у пе ри о ду од 2008. до 2010. го ди не по ка за ло да су 
не пра вич не и не по ште не кла у зу ле у уго во ри ма о кре ди ту за пра во ре дов на 
по ја ва и пред ста вља ју уо би ча је ну са др жи ну тип ских уго во ра о кре ди ту ко је 
су бан ке за кљу чи ва ле са кли јен ти ма, ин тер вен ци ја за ко но дав ца по ста ла је 
ну жна. Због рас ту ће тен зи је из ме ђу ко ри сни ка кре ди та и бан кар ског сек то ра, 
с јед не, и све ве ћег бро ја суд ских по сту па ка по кре ну тих ра ди по ни шта ја уго-
во ра о кре ди ту, пи та ња ко ја се ти чу прав не за шти те по тро ша ча у ве зи са уго-
во ри ма о кре ди ту, и фи нан сиј ских услу га уоп ште, тре ба ло је уре ди ти по-
себ ним за ко ном. Ова пи та ња до би ла су пре те ра но ве ли ки дру штве ни зна чај 
да би и да ље би ла ре ша ва на са мо на осно ву оп штих пра ви ла уго вор ног 
пра ва и сло бо де уго ва ра ња у гра ни ца ма ко је до зво ља ва по тро шач ко пра во, 
и то пу тем на кнад не суд ске кон тро ле. У ова квом дру штве ном окру же њу је 
2011. го ди не усво јен За кон о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га.

На сто ја ње да се за кон ски уре де са мо они уго во ри у кре ди ту ко ји спа-
да ју у кон текст прав не за шти те по тро ша ча, про из и ла зи већ из увод них од-
ре да ба За ко на. Про пи су је да се на пред ви ђе не ме ха ни зме за шти те мо же 
по зи ва ти са мо ко ри сник фи нан сиј ских услу га, ко јим се сма тра фи зич ко 
ли це, под усло вом да фи нан сиј ске услу ге не ко ри сти у по слов ној или ко мер-
ци јал ној де лат но сти, пред у зет ник или по љо при вред ник, под усло вом да је 
но си лац или члан ре ги стро ва ног по љо при вред ног га здин ства.18 Очи глед на 
је ин тен ци ја за ко но дав ца да устро ји си стем по ја ча не за шти те фи зич ког ли ца, 

17 Вид. чл. 50 ст. 1 ЗОО.
18 Вид. чл. 2 ст. 1 т. 9) ЗЗКФУ.

Др Ати ла И. Ду даш, До пу ште ност јед но стра ног по ве ћа ња ка ма те... (стр. 549–567)
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у раз ли чи тим свој стви ма у ко ји ма се мо же по ја ви ти у прав ним од но си ма са 
фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма, те се од ред бе За ко на не при ме њу ју на прав на 
ли ца.

За кон је у сфе ру фи нан сиј ских услу га увео број не за штит не ме ха ни зме, 
од ко јих се не ки ти чу пи та ња ко ја су пред мет ана ли зе у овом ра ду. То су 
од ред бе За ко на ко је по о штра ва ју усло ве уго ва ра ња ва ри ја бил не ка мат не 
сто пе и ко је за бра њу ју уго ва ра ње кла у зу ле ко ја би овла сти ла бан ку да на кнад-
но и јед но стра но из ме ни про мен љи ви еле ме нат ва ри ја бил не ка мат не сто пе. 
У пе ри о ду до усва ја ња За ко на упра во је мо гућ ност уго ва ра ња ва ри ја бил не 
ка мат не сто пе и овла шће ње бан ке да је на кнад но и јед но стра но ме ња пред-
ста вља ла оквир у ко јем су се ма ни фе сто ва ли нај у че ста ли ји об ли ци не по ште-
не бан кар ске прак се и не по ште не од ред бе уго во ра о кре ди ту. 

За кон не за бра њу је уго ва ра ње ва ри ја бил не ка мат не сто пе, али је сма тра 
до пу ште ном са мо уз ис пу ње ње од ре ђе них усло ва. Про пи су је да уго вор на оба-
ве за мо ра да бу де од ре ђе на или ба рем од ре ди ва. Ово по се би још не пред ста-
вља не ку ре во лу ци о нар ну но ви ну, бу ду ћи да се и у За ко ну о обли га ци о ним 
од но си ма, ко ји се при ме њу је суп си ди јар но, на ла зи су штин ски иден тич на 
од ред ба у ве зи са усло ви ма пу но ва жно сти пред ме та уго во ра.19 

Су штин ску но ви ну у За ко ну пред ста вља то што пре ци зно уре ђу је ка да 
ће се уго вор на оба ве за у уго во ри ма о кре ди ту сма тра ти од ре ди вом. Раз у ме 
се, пи та ње од ре ди во сти уго вор не оба ве зе нај ви ше до ла зи до из ра жа ја у ве зи 
са ва ри ја бил ном ка мат ном сто пом. Кон ста то ва но је да За кон о обли га ци о ним 
од но си ма у од ред ба ма по све ће ним уго во ру о кре ди ту из ри чи то не до пу шта 
уго ва ра ње ва ри ја бил не ка мат не сто пе, али је ни не за бра њу је, чи ме од ред бе 
За ко на о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га по себ но до би ја ју на зна ча ју. 

За кон про пи су је да се нов ча на оба ве за сма тра од ре ди вом у по гле ду 
ње ног из но са, уко ли ко за ви си од уго во ре них про мен љи вих еле ме на та, од но-
сно од про мен љи вих и фик сних, при че му се као про мен љи ви еле мен ти ка-
мат не сто пе мо гу уго во ри ти са мо по да ци ко ји се зва нич но об ја вљу ју.20 На во-
ди ре фе рент ну ка мат ну сто пу и ин декс по тро шач ких це на, као до пу ште не 
про мен љи ве еле мен те ва ри ја бил не ка мат не сто пе. На бра ја ње, ме ђу тим, ни је 
за тво ре но, те стра не има ју сло бо ду да уго во ре и дру ге по дат ке или кри те-
ри ју ме на осно ву ко јих се оба ве за мо же тач но од ре ди ти, под усло вом да се 
јав но об ја вљу ју. Из ово га ја сно про из и ла зи да бан ка ви ше не мо же про из вољ-
но да од ре ђу је про мен љи ви део ка мат не сто пе. За кон уре ђу је и вре мен ску 
ди мен зи ју од ре ди во сти оба ве зе ко ри сни ка: оба ве за се сма тра од ре ди вом, 
уко ли ко се ње на до спе лост мо же утвр ди ти из са др жи не уго во ра.21 Ве о ма 

19 Вид. чл. 46 ЗОО.
20 Вид. чл. 8 ст. 2 ЗЗКФУ.
21 Вид. чл. 8 ст. 3 ЗЗКФУ.
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зна чај ну ме ру за шти те ин те ре са ко ри сни ка кре ди та пред ста вља од ред ба 
За ко на, ко ја из ри чи то про пи су је да еле мен ти на осно ву ко јих се утвр ђу је 
ва ри ја бил на ка мат на сто па и до спе лост нов ча не оба ве зе ко ри сни ка кре ди та 
мо ра ју би ти та кви да на њих ни јед на стра на не мо же јед но стра но ути ца ти.22 
Ова од ред ба пред ста вља ре ак ци ју за ко но дав ца на по ја ву не по ште них од ре-
да ба у уго во ри ма о кре ди ту, ко ји ма су бан ке у пе ри о ду до усва ја ња За ко на 
ре дов но уста но вља ва ле се би пра во да ка мат ну сто пу на кнад но и јед но стра-
но по ве ћа ју. Нај че шће су бан ке, као што је већ ис так ну то, повећањe ка мат не 
сто пе обра зла га ле про ме ном у по слов ној по ли ти ци или чи ни о ци ма ко ји ипак 
спа да ју у сфе ру њи хо ве кон тро ле. Ра ди спре ча ва ња ова кве не по ште не бан-
кар ске прак се у бу дућ но сти, за ко но да вац је сма трао це лис ход ним да се у 
За ко ну ја сно про пи ше ни шта вост од ред бе уго во ра о кре ди ту ко ја би овла сти-
ла бан ку да по зи вом на сво ју по слов ну по ли ти ку или ин тер не ак те јед но стра-
но из ме ни оне еле мен те уго во ра о кре ди ту ко ји се пре ма За ко ну сма тра ју 
оба ве зним еле мен ти ма.23 Осим то га што бан ке ви ше не мо гу јед но стра но да 
ути чу на са др жи ну про мен љи вих еле ме на та, у За ко ну је про пи са на оба ве за 
ба на ка да у сво јим по слов ним про сто ри ја ма у ко ји ма се ну де услу ге кли јен-
ти ма и на ин тер нет пре зен та ци ји на днев ном ни воу об ја вљу ју оба ве ште ња 
о вред но сти уго во ре них про мен љи вих еле ме на та.24 Ова ду жност бан ке сва-
ка ко до при но си бо љем ин фор ми са њу ко ри сни ка кре ди та, с јед не, и до дат но 
су жа ва про стор за евен ту ал не зло у по тре бе или не по ште ну бан кар ску прак су, 
с дру ге стра не. Нај зад, За кон про пи су је да бан ка нов ча ну оба ве зу ко ри сни-
ка кре ди та мо же утвр ди ти ис кљу чи во на на чин пред ви ђен За ко ном25, тј. не 
мо же да уста но ви дру га чи ји ме тод утвр ђи ва ња нов ча не оба ве зе ко ри сни ка 
кре ди та, чак ни уз ње го ву са гла сност, као и да се из ри чи то сма тра ју ни шта-
вим од ред бе уго во ра о кре ди ту ко ји ма се ко ри сник кре ди та од ри че сво јих 
пра ва за га ран то ва них За ко ном.26 Овим је за ко но да вац спре чио да се у уго-
во ре о кре ди ту уно се од ред бе ко је ума њу ју или уки да ју не ка пра ва ко ја ко ри-
сни ку кре ди та на осно ву За ко на при па да ју. Без ових од ре да ба би стра не, у 
скла ду са на че лом сло бо де уго ва ра ња, мо гле да од сту пе од пра ви ла За ко на 
и та ко утвр ди ле ме ђу соб на пра ва и оба ве зе, што би у кон тек сту не рав но-
прав ног пре го ва рач ког по ло жа ја ко ри сни ка кре ди та пре ма бан ци, ре дов но 
по бољ ша ло прав ни по ло жај бан ке, а по гор ша ло прав ни по ло жај ко ри сни ка 
кре ди та.

22 Вид. чл. 8 ст. 4 ЗЗКФУ, од но сно из ри чи то у ве зи са утвр ђи ва њем про мен љи ве но ми-
нал не ка мат не сто пе чл. 26 ст. 2 ЗККФУ.

23 Вид. чл. 8 ст. 6 ЗЗКФУ.
24 Вид. чл. 8 ст. 5 ЗЗКФУ.
25 Вид. чл. 8 ст. 7 ЗЗКФУ.
26 Вид. чл. 7 ст. 3 ЗЗКФУ.
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По себ но је зна чај но пи та ње да ли се од ред бе За ко на мо гу при ме ни ти 
на уго во ре о кре ди ту за кљу че не пре ње го вог сту па ња на сна гу, али ко ји још 
ни су у пот пу но сти из вр ше ни, од но сно код ко јих от пла та по је ди них ра да 
па да на пе ри од по сле ње го вог сту па ња на сна гу, што ће би ти ре дов на по ја ва, 
бу ду ћи да се по тро шач ки кре ди ти ко ји гла се на ве ће из но се, пре све га стам-
бе ни кре ди ти, за кљу чу ју на пе ри од од ви ше го ди на, не рет ко и на 20 го ди на. 
Ово пи та ње је За кон уре дио у пре ла зним и за вр шним од ред ба ма. Из ри чи то 
про пи су је да се чл. 8 и чл. 26 ст. 1-3, тј. од ред бе ко је се од но се упра во на 
усло ве пу но ва жно сти ва ри ја бил не ка мат не сто пе, при ме њу ју на оба ве зе ко-
ри сни ка кре ди та ко је до спе ва ју по сле да на по чет ка при ме не За ко на.27 Бан ке 
су ду жне да до по чет ка при ме не За ко на уго во ре о кре ди ту ускла де с њим. 
Ускла ђи ва ње са За ко ном, с јед не стра не, зна чи оба ве зу из ме не уго во ра у де лу 
ко ји се од но си на ка мат ну сто пу у сми слу да ви си на уго во ре не про мен љи ве, 
али нео д ре ди ве ка мат не сто пе, не мо же да бу де ве ћа од оне ка мат не сто пе 
ко ја је ва жи ла у тре нут ку за кљу че ња уго во ра.28 С дру ге стра не, од да на сту па-
ња на сна гу За ко на бан ке ви ше не мо гу по ве ћа ва ти ви си ну ка мат них сто па 
ко ри сте ћи уго во ре не нео д ре ди ве еле мен те.29 У прак тич ној при ме ни пра ва 
по се бан про блем ће пред ста вља ти ту ма че ње пр вог пра ви ла, тј. пра ви ла о оба-
ве зи ба на ка да из ме не од ред бе уго во ра о кре ди ту на осно ву ко јих се ка ма та 
утвр ђу је пре ма нео д ре ди вим про мен љи вим еле мен ти ма. Пи та ње је, на и ме, 
да ли ће се ова ко из ме ње ни уго вор о кре ди ту при ме ни ти ex tunc или са мо ex 
nunc, тј. са деј ством и на већ ис пла ће не ра те кре ди та или са мо на ра те ко је 
до спе ва ју на кон из ме не уго во ра. Чи ни се ис прав ним став у док три ни ко ји 
за го ва ра ex tunc прав но деј ство из ме не уго во ра30, што до во ди до оба ве зе 
по вра ћа ја оног де ла ка ма те ко ји је об ра чу нат и на пла ћен пре ко оног из но са 
ко ји се до би ја при ме ном од ре да ба За ко на. Ако се уго вор на од ред ба о нео д-
ре ди вим про мен љи вим еле мен ти ма про гла си ни шта вом, пре ма овом схва-
та њу, тре ба сма тра ти да су све ис пла те из вр ше не на осно ву ње без прав ног 
осно ва, што по вла чи оба ве зу ре сти ту ци је. Ова квим ту ма че њем би се до не кле 
од сту пи ло од на че ла за бра не ре тро ак тив не при ме не за ко на31, али оно не би 
би ло прав но не мо гу ће, јер ово на че ло ну жно под ра зу ме ва не ке из у зет ке32. 

27 Вид. чл. 54 ст. 1 ЗЗКФУ.
28 Вид. чл. 54 ст. 2 ЗЗКФУ.
29 Вид. чл. 54 ст. 3 ЗЗКФУ.
30 Вид. Хи бер-Жив ко вић, 580.
31 Вид. Хи бер-Жив ко вић, 579.
32 Вид. Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, br. 98/2006, чл. 197 ст. 2; Ду шан 

Ни ко лић, Увод у си стем гра ђан ског пра ва, је да на е сто из да ње, Прав ни фа кул тет Уни вер зи-
те та у Но вом Са ду-Но ви Сад, 2013, 116-118.
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ЈЕД НО СТРА НО ПО ВЕ ЋА ЊЕ КА МАТ НЕ СТО ПЕ  
У УГО ВО РИ МА О КРЕ ДИ ТУ ЗА КЉУ ЧЕ НИМ  

СА КОР ПО РА ТИВ НИМ КЛИ ЈЕН ТИ МА

Свр сис ход но је из вр ши ти ана ли зу ста ва суд ске прак се по во дом од ре-
да ба уго во ра о кре ди ту ко ји ма се уста но вља ва пра во бан ке да јед но стра но 
по ве ћа ка мат ну сто пу и у оним уго во ри ма у ко ји ма се у свој ству ко ри сни ка 
кре ди та по ја вљу је прав но ли це, ре дов но при вред но дру штво. Раз ма тра ње 
овог пи та ња чи ни осно ва ним и чи ње ни ца да бан ке при за кљу че њу уго во ра 
о кре ди ту са кор по ра тив ним кли јен ти ма, уз не знат не раз ли ке, при ме њу ју 
го то во иден тич не фор му ла ре уго во ра као при за кљу че њу уго во ра са фи зич-
ким ли ци ма. Из овог раз ло га чи ни се осно ва ном прет по став ка да су и уго-
во ри о кре ди ту за кљу че ни са кор по ра тив ним кли јен ти ма ре дов но са др жа-
ва ли од ред бу ко ја је овла шћи ва ла бан ку на јед но стра но по ве ћа ње ка мат не 
сто пе, на осно ву слич них ме ри ла или окол но сти као у ве зи са по тро шач ким 
кре ди ти ма. 

У овом кон тек сту је ва жно под се ти ти се да је у За ко ну о обли га ци о ним 
од но си ма при хва ће на кон цеп ци ја мо ни зма у по гле ду прав ног уре ђи ва ња 
обли га ци о них од но са, тј. јед ним за кон ским ак том се уре ђу ју ка ко обли га-
ци о ни од но си ко ји на ста ју из ме ђу стра на ко је се не мо гу сма тра ти при вред-
ним су бјек ти ма, та ко и обли га ци о ни од но си из ме ђу при вред них су бје ка та. 
То зна чи да се од ред бе За ко на о обли га ци о ним од но си ма је дин стве но при-
ме њу ју на све обли га ци о не од но се, осим ако тај за кон или не ки дру ги не 
налажe при ме ну по себ них пра ви ла у обли га ци о ним од но си ма из ме ђу при-
вред них су бје ка та.33 Сто га се пра ви ла оп штег уго вор ног пра ва при ме њу ју 
углав ном иден тич но на све уго во ре о кре ди ту, без об зи ра на то да ли се у 
свој ству ко ри сни ка кре ди та по ја вљу је при вред ни су бје кат или стра на ко ја 
то ни је. Раз у ме се, из ме ђу по тро шач ког кре ди та и кре ди та ко ји то ни је по-
сто је зна чај не раз ли ке, има ју ћи у ви ду да се на по тро шач ке кре ди те осим 
ЗОО са да при ме њу је и За кон о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га, као 
спе ци ја лан за кон, али је ре жим оп штег уго вор ног пра ва углав ном иден ти чан 
у оба слу ча ја. С об зи ром, да кле, на су штин ски иден ти чан прав ни по ло жај 
ко ри сни ка кре ди та не за ви сно од то га да ли је при вред ни су бје кат или то 
ни је, ка да се при ме њу је ре жим оп штег уго вор ног пра ва, као и на го то во 
иден тич не обра сце тип ских уго во ра о кре ди ту ко је бан ке ко ри сте, би ло је 
за оче ки ва ти да ће пре или ка сни је су до ви мо ра ти да за у зму став о до пу ште-
но сти од ре да ба уго во ра о кре ди ту за кљу че них са при вред ним су бјек ти ма, 
ко ји ма је уста но вље но пра во бан ке да на кнад но и јед но стра но по ве ћа ка мат ну 

33 Вид. чл. 25 ст. 1 ЗОО.
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сто пу. У овом по гле ду, чи ни се ве о ма ин ди ка тив ном јед на од лу ка При вред-
ног апе ла ци о ног су да.34

Ту жбе ни зах тев ту жи о ца, дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу, био 
је усме рен на утвр ђи ва ње ни шта во сти од ред бе уго во ра о кре ди ту за кљу че-
ног 2008. го ди не, ко јом је уста но вље но пра во бан ке да без на кнад ног пи та ња 
или одо бре ња ко ри сни ка кре ди та јед но стра но по ве ћа ка мат ну сто пу. Сто па 
уго вор не ка ма те са сто ја ла се од две ком по нен те: тро ме сеч не LI BOR ка мат не 
сто пе на CHF и ка мат не мар же од 1,1%. Спор на од ред ба уго во ра о кре ди ту 
је, ме ђу тим, уста но ви ла пра во бан ке да по ве ћа ка мат ну сто пу, уко ли ко то 
бу ду оправ да ва ле бит не про ме не тр жи шних усло ва. До јед но стра ног по ве-
ћа ња ка мат не сто пе до шло је 2010. го ди не. Бан ка је оба ве сти ла ко ри сни ка 
кре ди та да због про ме не тр жи шних усло ва, на осно ву на ве де не од ред бе 
уго во ра, ка мат ну мар жу по ве ћа ва са 1,1% на 6,1%, чи ме је ме сеч на ка мат на 
оба ве за ко ри сни ка кре ди та по ве ћа на са 260 CHF на 1.225,34 CHF.35 Пре ма 
ста ву ту жи о ца, на овај на чин по ве ћа на ка мат на мар жа учи ни ла је пред мет 
уго во ра нео д ре ди вим, услед че га уго вор тре ба сма тра ти ни шта вим.36 

Ту же ни је у од го во ру на ту жбу ис та као да је по ве ћа ње ка мат не сто пе 
из вр ше но у скла ду са уго во ром о кре ди ту, с чи јом са др жи ном се ту жи лац 
са гла сио, те га у скла ду са на че лом сло бо де уго ва ра ња тре ба сма тра ти пу-
но ва жним. На гла сио је да у вре ме еко ном ске кри зе ова кве уго вор не од ред бе 
по ста ју уо би ча је не, јер бан ке мо ра ју да се за шти те од не пред ви ди вих про-
ме на на тр жи шту ка пи та ла, те је по треб но да се у уго во ри ма о кре ди ту уста-
но ви пра во бан ке да ка мат ну сто пу на кнад но и јед но стра но по ве ћа. С тим 
у скла ду, ту же ни је оспо рио на во де ту жи о ца да је због ове од ред бе пред мет 
уго во ра по стао нео д ре див, јер је мо гућ ност на кнад ног и јед но стра ног по ве-
ћа ња ка ма те у тре нут ку за кљу че ња уго во ра мо гао да пред ви ди, има ју ћи у 
ви ду да је она из ри чи то би ла пред ви ђе на уго во ром.37 

Пр во сте пе ни суд при хва тио је ар гу мен та ци ју ту же ног и од лу ку за сно-
вао на пре ми са ма на че ла сло бо де уго ва ра ња. За у зео је став да су стра не у 
уго во ру из вр ши ле ало ка ци ју ри зи ка, тј. уго во ром утвр ди ле ко ја стра на сно-
си ри зик на сту па ња не ког до га ђа ја ко ји се ни је мо гао пред ви де ти. Сма трао 
је да су стра не ри зик про ме не ка мат них сто па услед про ме на окол но сти на 
тр жи шту ка пи та ла пу но ва жно пре ва ли ле на ту жи о ца. Осим то га, по схва та-

34 Вид. пр во сте пе ну пре су ду При вред ног су да у Бе о гра ду бр. 40-П 341/2012, као и 
дру го сте пе ну пре су ду При вред ног апе ла ци о ног су да бр. 9 Пж 8313/2012.

35 И у овом слу ча ју је еле ме нат уго вор не ка ма те, ко ји је у уго во ру о кре ди ту ини ци-
јал но утвр ђен као фик сни, за пра во ва ри ја бил ни, јер га је бан ка на осно ву уго вор не од ред бе 
на кнад но и јед но стра но мо гла из ме ни ти. 

36 Вид. пре су ду бр. 40-П 341/2012, стр. 2.
37 Вид. пре су ду бр. 40-П 341/2012, стр. 3.
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њу су да, од ред ба уго во ра о кре ди ту ко ја овла шћу је бан ку да ка мат ну сто пу 
на кнад но и јед но стра но из ме ни још не чи ни пред мет уго во ра нео д ре ди вим.38

Дру го сте пе ни суд, ме ђу тим, ни је при хва тио ова кво по јед но ста вље но 
ту ма че ње на че ла сло бо де уго ва ра ња и пра ви ла о од ре ди во сти пред ме та уго-
во ра. При знао је еко ном ску оправ да ност ва ри ја бил не ка мат не сто пе и ње ну 
на чел ну прав ну до пу ште ност, али је на гла сио да то још не зна чи да бан ка 
ка мат ну мар жу у ва ри ја бил ној ка мат ној сто пи мо же на кнад но, и то прак-
тич но нео гра ни че но и не кон тро ли са но да ме ња.39 На кнад на из ме на ка мат-
не сто пе би ла би до пу ште на, уко ли ко бан ка кре дит не би ис пла ти ла у јед ном 
из но су, већ би ко ри сни ку кре ди та одо бри ла кре дит ну ли ни ју, у окви ру ко је 
би сук це сив но одо бра ва ла и ис пла ћи ва ла ви ше по је ди нач них из но са кре ди-
та. У овом слу ча ју би бан ка, пре ис пла те по је ди нач них из но са кре ди та, 
има ла пра во да про це ни да ли је еко ном ски це лис ход но да се кре дит ис пла-
ти по ини ци јал но уго во ре ној ка мат ној сто пи, или би се ко ри сти ла сво јим 
пра вом да у све тлу про ме ње них окол но сти на тр жи шту ка пи та ла из ме ни 
ка мат ну сто пу и да ду жни ко ву оба ве зу пла ћа ња ка ма те у ве зи са но вом 
тран шом кре ди та утвр ди пре ма но вој ка мат ној сто пи. Ако је, ме ђу тим, из нос 
кре ди та у це ли ни ис пла ћен ко ри сни ку кре ди та, бан ка не мо же по зи вом на 
про ме не на тр жи шту ка пи та ла на кнад но и јед но стра но да из ме ни ка мат ну 
мар жу, а ти ме и укуп ну ка мат ну оба ве зу ду жни ка, јер је усло ве фи нан си ра-
ња од ме ри ла ка да је кре дит ис пла ћен, те но ве окол но сти на тр жи шту ка пи-
та ла ни ка ко не мо гу да ути чу на про це ну еко ном ске свр сис ход но сти већ 
ис пла ће ног кре ди та. Не спор но је да под ути ца јем но вих окол но сти на тр жи-
шту ка пи та ла усло ви фи нан си ра ња мо гу би ти дру га чи ји, услед че га кре ди-
ти ра ње мо же да бу де ску пље, али то мо же да има ути ца ја са мо на кре ди те 
ко ји ће у бу дућ но сти би ти одо бре ни и ис пла ће ни, а не и на већ ис пла ће не 
кре ди те. Из овог раз ло га је При вред ни апе ла ци о ни суд пре и на чио од лу ку 
пр во сте пе ног су да и утвр дио ни шта вост од ред бе уго во ра о кре ди ту ко ја овла-
шћу је бан ку да на кнад но и јед но стра но по ве ћа ка мат ну мар жу у ва ри ја бил-
ној ка мат ној сто пи, као и но ви план от пла те кре ди та, са чи њен на осно ву 
но ве, ве ће ка мат не сто пе.40 

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Уо би ча је на је би ла по ја ва да су бан ке у фор му ла ре ду го роч них уго во ра 
о кре ди ту, ко ји су са ко ри сни ци ма кре ди та за кљу чи ва ни као уго во ри по 
при сту пу, уно си ле од ред бу ко јом се уста но вља ва пра во бан ке да на кон за-

38 Вид. пре су ду бр. 40-П 341/2012, стр. 6.
39 Вид. пре су ду бр. 9 Пж 8313/2012, стр. 4.
40 Вид. пре су ду бр. 9 Пж 8313/2012, стр. 4.

Др Ати ла И. Ду даш, До пу ште ност јед но стра ног по ве ћа ња ка ма те... (стр. 549–567)
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кљу че ња уго во ра о кре ди ту и ис пла те из но са кре ди та јед но стра но, тј. без 
по себ не са гла сно сти ко ри сни ка кре ди та, из ме ни (тач ни је по ве ћа) сто пу уго-
вор не ка ма те. Ова од ред ба ре дов но се уго ва ра ла у ве зи са ва ри ја бил ном 
ка мат ном сто пом, јер она пој мов но под ра зу ме ва мо гућ ност про ме не од го-
ва ра ју ћих еле ме на та ко ји је чи не. Утвр ђи ва ње ка мат не оба ве зе ко ри сни ка 
кре ди та пре ма ва ри ја бил ној ка мат ној сто пи по се би још ни је не до пу ште но. 
Ме ђу тим, ова кав на чин утвр ђи ва ња ка мат не сто пе мо же се сма тра ти пу но-
ва жним, уко ли ко про мен љи ви еле мен ти ва ри ја бил не ка мат не сто пе не за ви се 
од ис кљу чи ве дис по зи ци је во ље ни јед не стра не, већ су објек тив но утвр ди ви 
на осно ву по да та ка ко ји се зва нич но об ја вљу ју или ко је од ре ђу је тре ће ли це. 
У сво јим уго вор ним кон струк ци ја ма бан ке су на сто ја ле да пра во на јед но-
стра но по ве ћа ње ка мат не сто пе усло ве не ким, ма кар на из глед објек тив ним 
раз ло зи ма. У не ким слу ча је ви ма су ти раз ло зи та кве при ро де да се мо же прет-
по ста ви ти да су за и ста би ли или мо гли би ли ван до ма ша ја ба на ка. Та ко, бан-
ке су при ме ну овог пра ва по не ка да усло ви ле „про ме ном ре фе рент не ка мат-
не сто пе На род не бан ке Ср би је”, али знат но че шће про ме ном ре фе рент не 
ка мат не сто пе бан ке ис пла ти о ца кре ди та, при че му се она фор ми ра ла има-
ју ћи у ви ду „про ме не на ме ђу на род ном тр жи шту ка пи та ла”, „по ве ћа ње тро-
шко ва из во ра фи нан си ра ња”, „про ме не тр жи шних усло ва по сло ва ња” или 
не ке слич не, од бан ке pri ma fa cie не за ви сне окол но сти. Пу но ва жност ова квих 
уго вор них од ре да ба о ва ри ја бил ној ка мат ној сто пи тре ба ло би да за ви си од 
то га да ли су оне окол но сти на осно ву ко јих се ва ри ја бил на ка мат на сто па 
мо гла мо ди фи ко ва ти за и ста би ле ван до ма ша ја бан ке, што би се утвр ђи ва ло 
у сва ком кон крет ном слу ча ју, јер мо гућ ност ути ца ја бан ке на утвр ђи ва ње 
ва ри ја бил не ка мат не сто пе, а ти ме и ри зик од евен ту ал не зло у по тре бе од 
стра не бан ке ни је исти у свим овим слу ча је ви ма.41 Та ко, про ме на ре фе рент-
не ка мат не сто пе НБС је окол ност на ко ју по слов на бан ка не мо же да ути че, 
те се она ни пре усва ја ња За ко на о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га 
ни је мо гла сма тра ти та квом да чи ни пред мет уго во ра о кре ди ту нео д ре ди-
вим42 Че шће је би ло, ме ђу тим, да су бан ке као про мен љи ви еле ме нат ва ри-
ја бил не ка мат не сто пе утвр ђи ва ле њи хо ву ре фе рен ту ка мат ну сто пу, чи ју 
су ви си ну ре дов но чи ни ле за ви сном од по ве ћа ња тро шко ва из во ра фи нан си-
ра ња или про ме ном тр жи шних усло ва фи нан си ра ња. Ова кав на чин од ре ђи-
ва ња ва ри ја бил не ка мат не сто пе у фор мал ном по гле ду мо же да бу де пу но-
ва жан, али ства ра по тре бу ис пи ти ва ња да ли је бан ка по сту па ла са ве сно и 
објек тив но у утвр ђи ва њу про мен љи вих еле ме на та ко ји ути чу на кон кре ти-
зо ва ње ва ри ја бил не ка мат не сто пе.43 У та квом слу ча ју би од ред бу о ва ри ја-

41 Вид. Хи бер-Жив ко вић, 582-584.
42 Вид. чл. 8, ст, 2 ЗЗКФУ.
43 Вид. Хи бер-Жив ко вић, 583.
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бил ној ка мат ној сто пи тре ба ло сма тра ти пу но ва жном, али би се спор мо гао 
по ја ви ти у ве зи са на чи ном на ко ји је бан ка утвр ђи ва ла вред ност про мен-
љи вог еле мен та ва ри ја бил не ка мат не сто пе. Сто га би се у овом слу ча ју пре 
мо гло го во ри ти о по гре шној при ме ни јед ног прав ног стан дар да од стра не 
бан ке, тј. о по гре шној при ме ни уго вор них кри те ри ју ма од ре ди во сти ка мат не 
сто пе, а не о ни шта во сти са ме уго вор не кла у зу ле ко јом је утвр ђен ме ха ни зам 
од ре ђи ва ња ва ри ја бил не ка мат не сто пе.44 

Ме ђу тим, би ло је и слу ча је ва у ко ји ма ни тај труд ни је уло жен да се 
при ме на пра ва на јед но стра но по ве ћа ње ка мат не сто пе по ку ша усло ви ти 
не ком окол но шћу ко ја је pri ma fa cie ван до ма ша ја ба на ка, већ су бан ке на-
про сто пред ви де ле у уго во ру да ће има ти пра во на јед но стра но по ве ћа ње 
ка мат не сто пе уко ли ко то бу де оправ да ва ла про ме на по слов не по ли ти ке 
бан ке или ако бан ка про це ни да тре ба да по слу је са до би ти. Ова кав на чин 
утвр ђи ва ња про мен љи вих еле ме на та ка мат не сто пе не би се мо гао сма тра ти 
пу но ва жним, не са мо пре ма пра ви ли ма За ко на о за шти ти ко ри сни ка фи нан-
сиј ских услу га, већ ни пре ма пра ви ли ма оп штег уго вор ног пра ва.

На овaкве ти пич не од ред бе у уго во ри ма о кре ди ту пр во је ре а го ва ла 
суд ска прак са. У ве зи са уго во ри ма о кре ди ту ко ји се за кљу чу ју у по тро шач ком 
кон тек сту, го то во је јед но ду шан став суд ске прак се да је ни шта ва од ред ба 
ко ја овла шћу је бан ку да јед но стра но по ве ћа ка мат ну сто пу, јер она нов ча ну 
оба ве зу ко ри сни ка кре ди та, а ти ме и пред мет уго во ра чи ни нео д ре ђе ним, 
при че му се ре дов но при ме њу је ин сти тут де ли мич не ни шта во сти. При ме ну 
де ли мич ну ни шта во сти оправ да ва по тре ба да се уго во ри одр жа ва ју на сна-
зи ка да је то прав но мо гу ће, по себ но уго во ри са трај ним из вр ше њем пре ста-
ци ја, ка квим се уго вор о кре ди ту мо же сма тра ти.45 

Усло ви пу но ва жно сти ва ри ја бил не ка мат не сто пе су до дат но по о штре-
ни За ко ном о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га, ко ји из ри чи то про-
пи су је да се као про мен љи ви еле мен ти ва ри ја бил не ка мат не сто пе мо гу 
уго во ри ти еле мен ти (по да ци, ме ри ла, ин дек си, и сл.) ко ји се зва нич но об ја-
вљу ју. Осим то га, За кон из ри чи то про гла ша ва ни шта вом од ред бу уго во ра о 
кре ди ту ко јом се уста но вља ва пра во бан ке да по зи вом на про ме ну по слов не 
по ли ти ке или ин тер не ак те јед но стра но из ме ни оне еле мен те уго во ра о кре-
ди ту, ко ји се сма тра ју оба ве зним, и пред ви ђа ме ха ни зам за ускла ђи ва ње 
уго во ра о кре ди ту ко ји се за кљу че ни пре ње го вог сту па ња на сна гу, а ко ји 

44 Ibi dem.
45 С раз ло гом се ука зу је, ме ђу тим, у док три ни на то да је у при ме ни ин сти ту та де ли-

мич не ни шта во сти по треб но по себ но ис пи та ти ис пу ње ност јед ног од усло ва при ме не овог 
ин сти ту та из чл. 105 ЗОО, тј. да ли је об ра чун ка ма те по ва ри ја бил ној ка мат ној сто пи, она-
ко ка ко је пред ви ђе но уго во ром о кре ди ту, би ла од лу чу ју ћа по бу да бан ке, јер ако се она 
мо же та квим ква ли фи ко ва ти, тј. ако бан ка без ње не би за кљу чи ла уго вор о кре ди ту, уго вор 
ће у це ли ни би ти ни штав. Вид. Хи бер-Жив ко вић, 581. 

Др Ати ла И. Ду даш, До пу ште ност јед но стра ног по ве ћа ња ка ма те... (стр. 549–567)
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још ни су у це ли ни из вр ше ни, тј. на осно ву ко јих по је ди не ра те от пла те кре-
ди та до спе ва ју на кон ње го вог сту па ња на сна гу. 

У уго во ри ма о кре ди ту ко ји се сма тра ју при вред ним уго во ри ма, тј. у 
ко ји ма се у свој ству ко ри сни ка кре ди та по ја вљу ју при вред на дру штва, сте-
пен прав не за шти те ко ри сни ка кре ди та је ни жи, јер се на њих не од но си 
За кон о за шти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га. Ме ђу тим, по зи вом на 
пра ви ла оп штег уго вор ног пра ва из За ко на о обли га ци о ним од но си ма су до-
ви и у овим слу ча је ви ма усва ја ју иден ти чан став: на кнад но и јед но стра но 
по ве ћа ње ка мат не сто пе од стра не бан ке чи ни пред мет уго во ра о кре ди ту 
нео д ре ди вим, уко ли ко се ва ри ја бил на ка мат на сто па са сто ји од еле ме на та 
на ко је бан ка јед но стра но мо же да ути че, те од ред бу уго во ра о кре ди ту ко ја 
на то овла шћу је бан ку тре ба сма тра ти ни шта вом. 
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Abstract:The eco no mic cri sis spread in 2008 thro ugh the world and re ac hed 
Ser bia, ren de red the re payment of ban king lo ans in de xed in fo re ign cur ren ci es, 
mostly in CHF at the ti me, even mo re dif fi cult. The gro wing num ber of non-per-
for ming lo ans ine vi tably led to an in cre a se in num ber of the co urt pro ce e dings in 
which the deb tors ma de at tempts to ha ve the loan con tracts dec la red null and 
void. In the se pro ce e dings, the co urts ne e ded to ta ke a stand on so me typi cal cla-
u ses in loan con tracts and on so me ban king prac ti ces that the deb tors con si de red 
to be con trary to the prin ci ple of good fa ith, which, be fo re the cri sis, was hardly 
ever gi ven ju di cial epi lo gue. In the ma jo rity of ca ses, two types of cla u ses pro ved 
to be un law ful: a cla u se esta blis hing a right of the bank to sub se qu ently, i.e. af ter the 
for ma tion of the con tract, and uni la te rally, i.e. wit ho ut a specific con sent of the deb tor, 
chan ge (re gu larly in cre a se) the in te rest ra te for the re ma in der of the cre dit pe riod; 
and a cla u se esta blis hing the right of the bank to apply dif fe rent ex chan ge ra tes, 
i.e. the buying ra te to the dis bur se ment of the loan, and the sel ling ra te to the va lue 
of cre dit in stal lments. The se cla u ses cer ta inly exi sted even be fo re the cri sis, but the 
dif fi cul ti es in per for ming the lo ans ca u sed by the cri sis was the so cial pro pel ling 
for ce that bro ught the se ca ses wit hin the sight of the ju di ci ary. 

In this pa per the aut hor analyzes the re ac tion of co urts, and sub se qu ently that 
of the le gi sla tor, to the cla u se in loan con tracts en ti tling the bank to uni la te rally 
in cre a se the va ri a ble in te rest ra te af ter the for ma tion of con tract. The ap pli ca tion 
of this cla u se was usu ally con di ti o ned on sig ni fi cant chan ges in in ter na ti o nal 
fi nan cial ma r kets or chan ges in the costs of the so ur ces of fi nan cing, whi le in 
so me ca ses the con di ti ons of the ap pli ca tion of the cla u se we re simply chan ges in 
the bu si ness po licy of the bank or the need to ope ra te with pro fit. In any ca se, 
the se are cir cum stan ces which the deb tor co uld not in flu en ce. In most ca ses the 
bank co uld ha ve in flu en ced the se cir cum stan ce or at le ast ta ken them in to con si-
de ra tion at the ti me of the for ma tion of con tract. If not, they still fall wit hin the 
bank’s sphe re of con trol or the bank be ars the risk of the ir oc cur ren ce. 

The uni form ap pro ach of the co urts, both in re spect to cre dit con tracts in 
which the deb tor is a con su mer, and con tracts in which the deb tor do es not qu a-
lify as con su mer, is that the se cla u ses in loan con tracts are null and void, sin ce 
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they are con trary to prin ci ples of good fa ith and equ al va lue of re ci pro cal obli-
ga ti ons, on the one hand, and ma ke the ob ject of the con tract una scer ta i na ble, on 
the ot her. The co urts, ho we ver, ha rdly ever dec la re the con tract null and void in 
its en ti rety, but rat her apply the ru les on par tial in va li dity. Un til the adop tion of 
the Law on the Pro tec tion of Fi nan cial Ser vi ces Con su mers in 2011, the co urts 
co uld ren der the ir de ci si ons ba sed only on the ru les of ge ne ral con tract law pur-
su ant to the Law on Obli ga ti ons from 1978. The Law on the Pro tec tion of Fi nan-
cial Ser vi ces Con su mers ex pli citly for bids the mo di fi ca tion of va ri a ble in te rest 
ra te due to chan ges in the bu si ness po licy or in ter nal acts of the bank and pre-
scri bes that only of fi ci ally pu blis hed da ta or cri te ria may be used as va ri a ble 
ele ments of the in te rest ra te. By this me ans, sti pu la ting the right of the bank to 
sub se qu ently, uni la te rally and, in fact, freely in cre a se the in te rest ra te, a prac ti ce 
fre qu ently ap plied in ca ses in which it was not eco no mi cally ju sti fied, be ca me 
sta tu to rily for bid den. 

Keywords:uni la te ral in cre a se of in te rest ra te in cre dit con tracts, va ri a ble 
in te rest ra te, cre dit con tract, con su mer cre dit
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