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РАЗ ВОЈ ПРАВ НЕ ЗА ШТИ ТЕ ПО ТРО ША ЧА  
У УГО ВО РИ МА О КРЕ ДИ ТУ У ПРА ВУ  

ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ*

Са же так: У ра ду је при ка зан раз вој прав не ре гу ла ти ве по тро шач ког 
кре ди та у пра ву Европ ске уни је. Тај пут је за по чет 1987. го ди не усва ја њем 
Ди рек ти ве бр. 87/102/ЕЕC о уго во ри ма о по тро шач ким кре ди ти ма. На кон 
ње је по сте пе но усва јан чи тав низ ди рек ти ва ко ји ма су уре ђе ни по је ди ни 
сег мен ти тзв. „re tail“ бан кар ства, ко ји има ју зна чај са аспек та прав не 
за шти те по тро ша ча или по тре бе не сме та ног од ви ја ња пре ко гра нич них 
бан кар ских тран сак ци ја и кре ди та, као и пре ко гра нич них ин ве сти ци ја. 

Ди рек ти ва бр. 87/102/ЕЕC о уго во ри ма о по тро шач ким кре ди ти ма је 
уки ну та исто и ме ном Ди рек ти вом бр. 2008/48/ЕU. Она је оства ри ла зна чај не 
про ме не у прав ном окви ру за шти те по тро ша ча у ве зи са уго во ри ма о кре-
ди ту. Од но ви на уве де них на ве де ном Ди рек ти вом сва ка ко је нај зна чај ни ја 
оба ве за ис ка зи ва ња свих тро шко ва кре ди та пре ко ефек тив не ка мат не 
сто пе и пру жа ња пот пу них и ја сних ин фор ма ци ја по тро ша чу по мо ћу је дин-
стве ног ESIS обра сца. 

По че так по след ње ета пе у раз во ју ре гу ла ти ве по тро шач ког кре ди та 
у пра ву Европ ске уни је обе ле жа ва усва ја ње Ди рек ти ве бр. 2014/17/ЕU о уго-
во ри ма о по тро шач ким кре ди ти ма ко ји се од но се на стам бе не не крет ни не, 
ко ја је у струч ној јав но сти по зна та са мо као Ди рек ти ва о хи по те кар ним 
кре ди ти ма. Ње но усва ја ње је би ло мо ти ви са но ис ку стви ма свет ске еко-
ном ске кри зе, и њо ме про у зро ко ва не кри зе хи по те кар них кре ди та, као и 
уо че не не по ште не прак се ба на ка у ве зи са из ме на ма ва ри ја бил не ка мат не 
сто пе, ко је су знат но сна жни је до шле до из ра жа ја у по тро шач ким хи по-
те кар ним кре ди ти ма, пре све га због ве ћих из но са кре ди та, ду гих ро ко ва 
от пла те кре ди та и мо гу ћих не га тив них со ци јал них им пли ка ци ја. Сто га су 

∗ 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.
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Ди рек ти вом о хи по те кар ним кре ди ти ма у од но су на Ди рек ти ву бр. 2008/48/
ЕU по о штре не пред у го вор не оба ве зе оба ве шта ва ња по тро ша ча од стра не 
кре ди то ра, еф ек тивнa каматнa сто па и оба ве шта ва ње пу тем ESIS обра-
сца уре ђе ни су у скла ду са на че лом мак си мал не ха р мо ни за ци је, из ри чи то су 
уре ђе на пи та ња ин дек си ра ња кре ди та у стра ној ва лу ти и при ме не ва ри ја-
бил не ка мат не сто пе и сл.

У док три ни се ме ђу тим са раз ло гом из ра жа ва сум ња у по тен ци ја ле 
Ди рек ти ве да оства ри за цр та не ци ље ве ства ра ња пра вог је дин стве ног 
евр оп ског тр жи шта хи по те кар них кре ди та, с јед не, и ујед на че ња сте пе на 
прав не за шти те по тро ша ча у хи по те кар ним кре ди ти ма у Европ ској уни ји, 
с дру ге стра не. Од ред бе Ди рек ти ве су на и ме, осим пра ви ла о ефек тив ној 
ка мат ној сто пи и пред у го вор ном оба ве шта ва њу по тро ша ча пу тем ЕСИС 
обра сца, за сно ва не на ми ни мал ној ха р мо ни за ци ји. Сто га је за оче ки ва ти да 
ће др жа ве чла ни це при тран спо но ва њу Ди рек ти ве по сту пи ти не јед на ко и 
ти ме оне мо гу ћи ти оства ри ва ње је дин стве ног ре жи ма хи по те кар них по-
тро шач ких кре ди та у Евр оп ској уни ји.

Кључ не ре чи: Ди рек ти ва бр. 87/102/ЕЕC, Ди рек ти ва бр. 2008/48/ЕU 
Ди рек ти ва бр. 2014/17/ЕU, Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, Ди рек-
ти ва о по тро шач ком кре ди ту, уго вор о кре ди ту, по тро шач ки кре дит. 

1. ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ПО ТРО ША ЧА У ФИ НАН СИЈ СКИМ  
УСЛУ ГА МА У ПРА ВУ ЕВР ОП СКЕ УНИ ЈЕ 

Прав на ре гу ла ти ва уго во ра ко ји ма кре ди то ри (фи нан сиј ске ор га ни за-
ци је)1 по тро ша чи ма пру жа ју фи нан сиј ске услу ге раз ви ла се у по се бан 
сег мент у окви ру по тро шач ког уго вор ног пра ва у пра ву Евр оп ске уни је. 
За штит на функ ци ја по тро шач ког пра ва по себ но до ла зи до из ра жа ја на пла-
ну фи нан сиј ских услу га и то из ви ше раз ло га.2 Пре све га, вред ност уго во ра 

1 Као што ће то би ти из ло же но у на став ку ра да, за озна ча ва ње ли ца ко је се про фе сио-
нал но ба ви да ва њем кре ди та или пру жа њем фи нан сиј ских услу га, у се кун дар ним из во ри ма 
ко му ни тар ног пра ва ко ри сти се тер мин cre di tor, у ре дак ци ји тек ста из во ра на ен гле ском. 
До слов ни и прав но-тех нич ки ис пра ван пре вод овог тер ми на био би тер мин „по ве ри лац“. 
Ме ђу тим он у срп ској прав ној тер ми но ло ги ји под ра зу ме ва стра ну у обли га ци о ном од но су, 
док се у из во ри ма ко му ни тар ног пра ва ми сли на тзв. про фе си о нал не зај мо дав це. Сто га ра ди 
из бе га ва ња те р ми но ло шких про ти ву реч но сти, у овом ра ду ће се за озна ча ва ње про фе си о-
нал них зај мо да ва ца или пру жа ла ца фи нан сиј ских услу га ко ри сти ти тер мин „кре ди тор“, 
пре све га због ње го ве кон ци зно сти и по тре бе да се раз ли ку је од тер ми на „по ве ри лац“, као 
јед не од стра на у обли га ци о ним од но си ма. За зна че ње тер ми на про фе си о нал ни зај мо да вац 
вид. Дра гор Хи бер, Ми лош Жив ко вић, Обез бе ђе ње и учвр шће ње по тра жи ва ња, Бе о град 
2015, 30-31.

2 Nor bert Re ich et al, Eu ro pean Con su mer Law, Cam brid ge-Ant werp-Por tland 2014, 200.
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ко је по тро ша чи за кљу чу ју са кре ди то ри ма по пра ви лу је зна чај ни ја. За тим, 
по пра ви лу под ра зу ме ва ју за кљу че ње уго во ра са ва же њем то ком ду жег вре-
мен ског пе ри о да, по себ но ка да се ра ди о ду го роч ним кре ди ти ма. Пре ма 
то ме, по тро шач за сни ва оба ве зе трај не при ро де, те је ва жно да за кљу че њу 
уго во ра при сту пи оба зри во, а не ла ко ми сле но и бр зо пле то. На по слет ку, 
раз у ме ва ње са др жи не и по сле ди ца уго во ра о фи нан сиј ским услу га ма зах-
те ва зна ње и ис ку ство ко ји ма про се чан по тро шач рет ко рас по ла же, док се 
кре ди тор за кљу че њем та квих уго во ра ба ви про фе си о нал но, због че га го то во 
увек по сто ји аси ме три ја ин фор ма ци ја у ко рист кре ди то ра. 

Осим ди мен зи је прав не за шти те по тро ша ча, као сла би је стра не у уго-
во ри ма са кре ди то ром, фи нан сиј ске услу ге у пра ву Европ ске уни је до би ја ју 
по се бан зна чај и у све тлу ја ча ња уну тра шњег тр жи шта и укла ња ња ба ри је-
ра сло бод ном пру жа њу услу га. На и ме, за раз ли ку од до ба ра, од но сно дру гих 
услу га, ко ја ну жно под ра зу ме ва ју фи зич ку по ве за ност са те ри то ри јом јед не 
др жа ве чла ни це, фи нан сиј ске услу ге су у пра вом сми слу ре чи „бес те ле сне“, 
те су у на че лу иде ал не за пре ко гра нич ни про мет, јер не по вла че тран спо рт-
не и слич не тро шко ве.3 

Из ових раз ло га се пр ва на сто ја ња да се на ко му ни тар ном ни воу уре ди 
прав на за шти та по тро ша ча у ве зи са фи нан сиј ским услу га ма мо гу иден ти-
фи ко ва ти већ по усва ја њу пр вог про гра ма за шти те по тро ша ча 1975. го ди не.4 
С тим у скла ду, пр ва ди рек ти ва у овој обла сти усво је на је сре ди ном осам де-
се тих го ди на, у пе ри о ду ка да су до не те пр ве зна чај ни је ди рек ти ве у обла сти 
прав не за шти те по тро ша ча. То је би ла Ди рек ти ва бр. 87/102/EEC о ујед на-
ча ва њу за ко на, уре да ба и ад ми ни стра тив них про пи са др жа ва чла ни ца у 
ве зи са по тро шач ким кре ди ти ма (у да љем тек сту: Ди рек ти ва о по тр о шач ким 
кре ди ти ма)5.

Њу су пра ти ле број не дру ге ди рек ти ве и уред бе у обла сти фи нан сиј ских 
услу га. На и ме, ма те ри ја пре ко гра нич ног кре ди ти ра ња уре ђе на је Ди рек ти-
вом бр. 97/5/EC о пре ко гра нич ним кре дит ним тран сфе ри ма6, док ма те ри-
ја пре ко гра нич них пла ћа ња Уред бом бр. 2560/2001 (EC) о пре ко гра нич ним 
пла ћа њи ма у еври ма.7 Ова уред ба се од но си ла са мо на пре ко гра нич на 
пла ћа ња у еври ма и има ла је за циљ да сма њи нео сно ва но ви со ке про ви зи је 

3 N. Re ich et al, 200.
4 N. Re ich et al, 201.
5 Co un cil Di rec ti ve 87/102/EEC of 22 De cem ber 1986 for the ap pro xi ma ti on of the laws, 

re gu la ti ons and ad mi ni stra ti ve pro vi si ons of the Mem ber Sta tes con cer ning con su mer cre dit, 
Слу жбе ни гла сник Еврoпских за јед ни ца, бр. L 42/48.

6 Di rec ti ve 97/5/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 27 Ja nu ary 1997 
on cross-bor der cre dit tran sfers, Слу жбе ни гла сник Еврoпских за јед ни ца, бр. L 43.

7 Re gu la tion (EC) No 2560/2001 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 19 
De cem ber 2001 on cross-bor der payments in eu ro, Слу жбе ни гла сник Еврoпских за јед ни ца, 
бр. L 344.
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ба на ка у тран сфе ри ма нов ца у еври ма из јед не др жа ве чла ни це у дру гу.8 Она 
је уки ну та Уред бом бр. 924/2009 (EC) о пре ко гра нич ним пла ћа њи ма у За јед-
ни ци9, ко ја је при ме ну пра ви ла о пре ко гра нич ним пла ћа њи ма про ши ри ла 
на пре ко гра нич на не по сред на за ду же ња.10 Зна чај ну но ви ну је уве ла Ди рек-
ти ва бр. 2007/64/EC о плат ним услу га ма на уну тра шњем тр жи шту11, ко ја је 
осим то га што је за ме ни ла Ди рек ти ву бр. 97/8/EC, устро ји ла це ло ви ти си стем 
пре ко гра нич них пла ћа ња, као и си стем од го вор но сти пру жа ла ца услу га 
пла ћа ња плат ним кар ти ца ма у слу ча ју зло у по тре ба плат них кар ти ца.12

У не по сред ној ко ре ла ци ји са при ро дом фи нан сиј ских услу га је и њи-
хо ва по доб ност да бу ду пред мет уго во ра ко ји се за кљу чу је на да љи ну. Уо-
чив ши ову при ро ду фи нан сиј ских услу га, усво је на је Ди рек ти ва бр. 2002/65/
ЕC о тр го ви ни на да љи ну фи нан сиј ским услу га ма.13 Усва ја ње Ди рек ти ве 
би ло је по треб но због то га што су се на ци о нал на пра ва др жа ва чла ни ца о 
за кљу че њу уго во ра о фи нан сиј ским услу га ма на да љи ну ве о ма раз ли ко ва ла. 
Она се, осим на за кљу че ње уго во ра о по тро шач ком кре ди ту на да љи ну, од-
но си и на чи та ву област бан кар ских и ин ве сти ци о них услу га, као и на област 
оси гу ра ња. Сто га се по до ме ну при ме не ја сно одва ја од до ме на при ме не 
Ди рек ти ве бр. 97/7/EC о про да ји на да љи ну, ко ја је у на че лу сле ди ла прин цип 
пот пу не хар мо ни за ци је.14 Овај про цес раз два ја ња до ме на оп штег по тро шач-
ког пра ва од до ме на фи нан сиј ских услу га на пла ну про да је на да љи ну окон-
чан је усва ја њем Ди рек ти ве бр. 2011/83/EU о пра ви ма по тро ша ча, ко ја је 
за ме ни ла Ди рек ти ву бр. 85/557/EEC и Ди рек ти ву бр. 97/7/EC о про да ји на 
да љи ну. Ди рек ти ва бр. 2011/83/EU о пра ви ма по тро ша ча, на и ме, у пот пу но-
сти ис кљу чу је из до ме на сво је при ме не фи нан сиј ске услу ге.15 

Kao ре зул тат на сто ја ња да се учи не тран спа рент ним и упо ре ди вим по-
ну де ба на ка у ве зи са во ђе њем бан ков них ра чу на и оба вља ња тран сак ци ја 

8 N. Re ich et al, 201.
9 Re gu la tion (EC) No 924/2009 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 16 Sep-

tem ber 2009 on cross-bor der payments in the Com mu nity and re pe a ling Re gu la tion (EC) No 
2560/2001, Слу жбе ни гла сник Еврoпских за јед ни ца, бр. L 266.

10 N. Re ich et al, 201.
11 Di rec ti ve 2007/64/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 13 No vem ber 

2007 on payment ser vi ces in the in ter nal mar ket amen ding Di rec ti ves 97/7/EC, 2002/65/EC, 
2005/60/EC and 2006/48/EC and re pe a ling Di rec ti ve 97/5/EC, Слу жбе ни гла сник Еврoпских 
за јед ни ца, бр. L 319.

12 N. Re ich et al, 201.
13 Di rec ti ve 2002/65/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 23 Sep tem ber 

2002 con cer ning the dis tan ce mar ke ting of con su mer fi nan cial ser vi ces and amen ding Co un cil 
Di rec ti ve 90/619/EEC and Di rec ti ves 97/7/EC and 98/27/EC, Слу жбе ни гла сник Европ ских за-
јед ни ца, бр. L 271.

14 N. Re ich et al, 201.
15 Pe ter Rott, „Re na ti o na li sa tion of di rect sel lin g—the im pact of the new Con su mer Rights 

Di rec ti ve on fi nan cial ser vi ces“, Era-Fo rum, 13/2012, 35-44, 35.
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у ве зи са њи ма, усво је на је Ди рек ти ва бр. 2014/92/EU о упо ре ди во сти на кна-
да по ве за них са плат ним ра чу ни ма, пре но сом плат них ра чу на и при сту пом 
плат ним ра чу ни ма са основ ним услу га ма.16 Раз ло зи за усва ја ње ове од ред-
бе би ли су мно го стру ки. Нај пре, пре ма по да ци ма ко ји ма је Ко ми си ја рас по-
ла га ла у вре ме при пре ма ња на цр та ди рек ти ве, око 58 ми ли о на гра ђа на 
Европ ске уни је ни је рас по ла га ло бан кар ским плат ним ра чу ном, ко ји је из-
ме ђу оста лог нео п хо дан да би се у свој ству по тро ша ча мо гли по ја ви ти на 
уну тра шњем тр жи шту. Отва ра ње плат них ра чу на од стра не што ши рег 
кру га гра ђа на Ко ми си ја је на сто ја ла да под стак не омо гу ћа ва њем њи хо вог 
отва ра ња и одр жа ва ња без или уз за не мар љи ве бан кар ске тро шко ве. С дру-
ге стра не, Ко ми си ја је же ле ла да под стак не кон ку рен ци ју по ве ћа њем тран-
спа рент но сти бан кар ских тро шко ва у ве зи са плат ним ра чу ни ма и омо гу-
ћа ва њем ла ког пре но са плат ног ра чу на у дру гу фи нан сиј ску ор га ни за ци ју. 
На по слет ку, усва ја ње Ди рек ти ве је има ло за циљ да по јед но ста ви по сту пак 
отва ра ња и укло ни ба ри је ре за отва ра ње плат них ра чу на у ино стран ству, 
ко је нај ви ше по га ђа ју ли ца ко ја ра де у не кој дру гој др жа ви чла ни ци Европ-
ске уни је.17 На пла ну ко ри шће ња плат них кар ти ца у дру гој др жа ви чла ни-
ци по стиг нут је још ви ши сте пен ујед на че но сти пра ва др жа ва чла ни ца 
Европ ске уни је, бу ду ћи да је ова област уре ђе на Уред бом бр. (EU) 2015/751 
о ме ђу бан кар ским на кна да ма за плат не тран сак ци је по осно ву кар ти ца.18

Ра ди за шти те по тро ша ча у кон тек сту ин ве сти ци ја на тр жи шти ма ка-
пи та ла, на ко му ни тар ном ни воу пр ву ин тер вен ци ју пред ста вља Ди рек ти ва 
бр. 93/22/EEC o ин ве сти ци о ним услу га ма у обла сти хар ти ја од вред но сти.19 
Она је уки ну та Ди рек ти вом бр. 2004/39/EC o тр жи шти ма фи нан сиј ским 
ин стру мен ти ма (тзв. Mi FiD Ди рек ти ва).20 Mi fid Ди рек ти ва је по сле јед но-
де це ниј ске при ме не за ме ње на но вом исто и ме ном Ди рек ти вом бр. 2014/65/
EU (тзв. Mi FiD II Ди рек ти ва).21 По је ди на пи та ња у ве зи са при ме ном Ди-

16 Di rec ti ve 2014/92/EU of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 23 July 2014 on 
the com pa ra bi lity of fe es re la ted to payment ac co unts, payment ac co unt switching and ac cess to 
payment ac co unts with ba sic fe a tu res, Слу жбе ни гла сник Еврoпске уни је, бр. L 257.

17 N. Re ich et al, 202.
18 Re gu la tion (EU) 2015/751 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 29 April 

2015 on in ter chan ge fe es for card-ba sed payment tran sac ti ons, Слу жбе ни гла сник Еврoпске 
уни је, бр. L 123.

19 Co un cil Di rec ti ve 93/22/EEC of 10 May 1993 on in vest ment ser vi ces in the se cu ri ti es 
fi eld, Слу жбе ни гла сник Европ ских за јед ни ца, бр. L 141/27.

20 Di rec ti ve 2004/39/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 21 April 2004 
on mar kets in fi nan cial in stru ments amen ding Co un cil Di rec ti ves 85/611/EEC and 93/6/EEC and 
Di rec ti ve 2000/12/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil and re pe a ling Co un cil Di-
rec ti ve 93/22/EEC, Слу жбе ни гла сник Еврoпске уни је, бр. L 145/1.

21 Di rec ti ve 2014/65/EU of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 15 May 2014 on 
mar kets in fi nan cial in stru ments and amen ding Di rec ti ve 2002/92/EC and Di rec ti ve 2011/61/EU, 
Слу жбе ни гла сник Еврoпске уни је, бр. L 173.
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рек ти ве уре ђе на су Уред бом Ко ми си је бр. (EU) 2016/824 о им пле мен та ци ји 
Mi fid II Ди рек ти ве.22

2. ДИ РЕК ТИ ВА БР. 87/102/ЕЕC О УГО ВО РИ МА  
О ПО ТР О ШАЧ КИМ КРЕ ДИ ТИ МА

Ди рек ти ва бр. 87/102/ЕЕC о уго во ри ма о по тр о шач ким кре ди ти ма спа-
да у ред пр вих нај зна чај ни јих ди рек ти ва усво је них у обла сти прав не за шти-
те по тр о ша ча то ком осам де се тих го ди на. Има ју ћи, ме ђу тим, у ви ду да је она 
усво је на пре сту па ња на сна гу Је дин стве ног европ ског ак та од 1986. го ди не, 
др жа ве чла ни це су мо ра ле по сти ћи јед но гла сност, што под ра зу ме ва да је 
њен са др жај био ре зул тат ду гих и те шких пре го во ра.23 Из овог раз ло га 
Ди рек ти вом је по стиг нут са мо ми ни мал ни ни во хар мо ни за ци је пра ви ла 
по тр о шач ког кре ди та у др жа ва ма чла ни ца ма.24 Ова кав став по твр ђу је и 
од ред ба ко ја из ри чи то овла шћу је др жа ве чла ни це да ус тр о је ви ши ни во за-
шти те по тро ша ча од ни воа за шти те пре ма Ди рек ти ви.25

Као и оста ле ди рек ти ве у обла сти прав не за шти те по тро ша ча и Ди рек-
ти ва бр. 87/102/ЕЕC би ла је усме ре на ка оства ре њу два ци ља: укла ња њу 
раз ли ке у пра ви ма др жа ва чла ни ца ко је мо гу да има ју за по сле ди цу сма ње-
ње кон ку рен ци је на уну тра шњем тр жи шту, с јед не, и по ди за њу сте пе на 
прав не за шти те по тро ша ча, с дру ге стра не.26 Од ред бе Ди рек ти ве у пре те жном 
де лу пра те тзв. ин фор ма ци о ну па ра диг му27, јер има ју за циљ да по тро ша ча 
до ве ду у по ло жај у ко јем ће до не ти ра зум ну од лу ку за сно ва ну на аде кват ним 
ин фор ма ци ја ма.28 Упр кос то ме што је Ди рек ти ва има ла за циљ да за шти ти 
по тро ша че од штет них од ре да ба у уго во ри ма о кре ди ту и да оба ве же др жа ве 

22 Com mis sion im ple men ting re gu la tion (eu) 2016/824 of 25 May 2016 laying down im ple-
men ting tec hni cal stan dards with re gard to the con tent and for mat of the de scrip tion of the fun-
cti o ning of mul ti la te ral tra ding fa ci li ti es and or ga ni sed tra ding fa ci li ti es and the no ti fi ca tion to 
the Eu ro pean Se cu ri ti es and Mar kets Aut ho rity ac cor ding to Di rec ti ve 2014/65/EU of the Eu ro pean 
Par li a ment and of the Co un cil on mar kets in fi nan cial in stru ments, Слу жбе ни гла сник Еврoпске 
уни је, бр. L 137.

23 P. Lat ham, „Dis po si ti ons com mu na u ta i res re la ti ve au crédit a la con som ma tion: la di rec ti ve 
87/102/CEE du 22 décémbre 1986”, Re vue du Marché Com mun, No. 316/1988, 219-224, 219.

24 N. Re ich et al, 203.
25 Ди рек ти ва бр. 87/102/ЕЕC, чл. 15.
26 Ово по твр ђу ју ста во ви (1) до (4), од но сно (9) и (10) Пре ам бу ле Ди рек ти ве бр. 87/102/ЕЕC.
27 Ин фор ма ци о на па ра диг ма је јед но од основ них на че ла прав не за шти те по тро ша ча 

ко је се за сни ва на прет по став ци да по ве ћа њем кван ти те та и ква ли те та ин фор ма ци ја сра-
змер но се по ве ћа ва ве ро ват но ћа да ће по тро шач до не ти ра зум ну ко мер ци јал ну од лу ку. Вид. 
де таљ ни је An dre as Oe hler, Ste fan Wendt, „Good Con su mer In for ma tion: the In for ma tion Pa ra-
digm at its (Dead) End?”, Jo ur nal of Con su mer Po licy, 2/2017, 179-191; 

28 N. Re ich et al, 203.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2018

1179

чла ни це да ус тр о је од го ва ра ју ће ме ха ни зме за над зор по сло ва ња про фе си о-
нал них кре ди то ра и фи нан сиј ских по сред ни ка29, због не по сто ја ња по ли тич ке 
во ље Ди рек ти вом ни су уре ђе на пи та ња ко ја би мо гла има ти со ци јал не им-
пли ка ци је, као што су зе ле на ше ње или за шти та ду жни ка од пре за ду же но сти.30 

Нај зна чај ни ја но ви на, ко ју је Ди рек ти ва уне ла у ма те ри ју по тро шач ког 
кре ди та, је ре гу ла ти ва огла ша ва ња кре ди та и да ва ња ин фор ма ци ја по тро-
ша чу о усло ви ма кре ди та. У оба по гле да не за о би ла зан је ин сти тут ефек тив не 
ка мат не сто пе (an nual per cen ta ge ra te of char ge – APR). Ефек тив на ка мат на 
сто па је утвр ђе на као уку пан тро шак по тро ша ча у ве зи са кре ди том, у сра-
зме ри пре ма вред но сти кре ди та. Ме ђу тим, утвр ђи ва ње ме то да по ко ји ма се 
од ре ђу ју укуп ни тро шко ви кре ди та пре пу ште но је др жа ва ма чла ни ца ма31, 
што је ка сни је сма тра но јед ним од нај ве ћих не до ста та ка Ди рек ти ве, јер су 
раз ли чи ти ме то ди утвр ђи ва ња ефек тив не ка мат не сто пе до ве ли до то га да 
по тро ша чи ни су мо гли да упо ре де усло ве кре ди та из раз ли чи тих др жа ва 
чла ни ца.32 Из ме на ма Ди рек ти ве од 1990 и 1998. го ди не33 уса гла шен је и ме тод 
кал ку ла ци је ефек тив не ка мат не сто пе, чи ме су об ра чун и при ме на ефек тив-
не ка мат не сто пе по ста ли при лич но ујед на че ни у свим др жа ва ма чла ни ца. 
Ин сти тут је, ме ђу тим, и да ље био пред мет кри ти ке јер про пи са ни ме тод 
кал ку ла ци је ефек тив не ка мат не сто пе ни је об у хва тао све мо гу ће тро шко ве 
кре ди та, пре све га тро шак оси гу ра ња кре ди та.34 

Ди рек ти ва бр. 87/102/ЕЕC је устро ји ла не ко ли ко ин сти ту та ко ји има ју 
за циљ да прав но за шти те имо вин ске ин те ре се по тро ша ча. Јед ним од нај ва-
жни јих та квих ме ха ни за ма прав не за шти те по тро ша ча сма тра но је про пи-
си ва ње оба ве зне пи са не фор ме уго во ра.35 Имо вин ске ин те ре се по тро ша ча 
шти ти и пра ви ло о пра ву на пре вре ме ну от пла ту кре ди та36, ко је до та да ни је 
по сто ја ло у пра ву по је ди них др жа ва чла ни ца37. Та ко ђе, ин те ре се по тро ша ча 
шти ти и пра ви ло о пра ву при го во ра по тро ша ча пре ма тре ћем ли цу на ко га 
је бан ка пре не ла сво је по тра жи ва ње38, као и по себ на пра ви ла о за шти ти по тро-

29 Nor bert Re ich, Hans W. Mic klitz, Europäisches Ver bra uc her recht, Ba den-Ba den, 2003, 735.
30 N. Re ich et al, 203.
31 Ди рек ти ва бр. 87/102/ЕЕC, чл. 1, ст. 1, т. (d) и (e). 
32 N. Re ich et al, 203.
33 Co un cil Di rec ti ve 90/88/EEC of 22 Fe bru ary 1990 amen ding Di rec ti ve 87/102/EEC for the 

ap pro xi ma ti on of the laws, re gu la ti ons and ad mi ni stra ti ve pro vi si ons of the Mem ber Sta tes con cer-
ning con su mer cre dit, Слу жбе ни гла сник Еврoпских за јед ни ца, бр. L 61/14 и Di rec ti ve 98/7/EC 
of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 16 Fe bru ary 1998 amen ding Di rec ti ve 87/102/EEC 
for the ap pro xi ma ti on of the laws, re gu la ti ons and ad mi ni stra ti ve pro vi si ons of the Mem ber Sta tes 
con cer ning con su mer cre dit, Слу жбе ни гла сник Еврoпских за јед ни ца, бр. L 101/17.

34 N. Re ich et al, 204.
35 Ди рек ти ва 87/102/ЕЕC, чл. 4 т. 1.
36 Ди рек ти ва 87/102/ЕЕC, чл. 8.
37 N. Re ich et al, 204.
38 Ди рек ти ва 87/102/ЕЕC, чл. 9.
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ша ча ко ји се оба ве зао да пла ћа ња пре ма бан ци вр ши тра си ра ном или лич ном 
ме ни цом39.

3. ПО ТРЕ БА ЗА РЕ ФОР МОМ ДИ РЕК ТИ ВЕ БР. 87/102/ЕЕC

Успех Ди рек ти ве бр. 87/102/ЕЕC пр ви пут је од стра не Ко ми си је зва-
нич но оце њен 1995. го ди не.40 Оп шти за кљу чак ко ји се мо же из ву ћи из оце-
не Ко ми си је је да упр кос то ме што су др жа ве чла ни це ис ко ри сти ле ову 
при ли ку да по диг ну ни во за шти те по тро ша ча у уго во ри ма о кре ди ту, при-
мар ни циљ да се по стиг не хар мо ни за ци ја пра ва о по тро шач ким кре ди ти ма 
са мо је де ли мич но оства рен.41 Ко ми си ја је утвр ди ла да сте пен им пле мен та-
ци је Ди рек ти ве у уну тра шње пра во др жа ва чла ни ца по ка зу је зна чај ну хе-
те ро ге ност: док су не ке др жа ве им пле мен ти ра ле од ред бе Ди рек ти ве са мо у 
ми ни мал ној ме ри, дру ге су усво ји ле но ве за ко не ко ји су зна чај но од сту пи ли 
од са др жа ја ди рек ти ве. Сто га, осим то га што је од са мог по чет ка би ло еви-
дент но да је ни во за шти те по тро ша ча пре ма Ди рек ти ви при лич но ни ско 
по ста вљен, усва ја њем Ди рек ти ве ни је се оства рио ни циљ хар мо ни за ци је 
пра ви ла о по тро шач ком кре ди ту у Уни ји.42 

Из ових раз ло га су у пр вим го ди на ма про шле де це ни је за по че ти ра до ви 
на при пре ми но ве ди рек ти ве о по тро шач ком кре ди ту. Пр ви пред лог Ко ми си-
је об ја вљен је 2002. го ди не43 у ко јем је ука за но на ра зно ли кост на ци о нал них 
пра ви ла о по тро шач ком кре ди ту, на ста лу као по сле ди ца ди вер гент не им-
пле мен та ци је Ди рек ти ве бр. 87/102/ЕЕC. Она је у тој ме ри би ла из ра же на да 
је спу та ва ла раз вој пре ко гра нич них кре дит них тран сак ци ја, што је био је дан 
од основ них ци ље ва ње ног усва ја ња.44 Пред лог је из овог раз ло га био за сно-
ван на кон цеп ту пот пу не хар мо ни за ци и је пра ви ла по тро шач ког кре ди та, 
ко ји је на и шао на же сток от пор ка ко бан кар ске сфе ре, та ко и на уч не јав но сти, 
јер су ње го ва ре ше ња сма тра на пре те ра ним ме ра ма за шти те пра ва по тро-
ша ча и ства ра ју не при хва тљи ве до дат не те ре те за бан кар ску ин ду стри ју.45 

39 Ди рек ти ва 87/102/ЕЕC, чл. 10.
40 Eu ro pean Com mis sion, Re port on the ope ra tion of the Con su mer Cre dit Di rec ti ve, COM 

(1995) 117 fi nal, 11 May 1995 (Re port CCD). 
41 Wal ter Van Ger ven, „Har mo ni za tion of Pri va te Law: do we Need it?“, Com mon Mar ket 

Law Re vi ew, 2/2004, 505-532, 510.; De spi na Ma vro ma ti, The Law of Payment Ser vi ces in the EU: 
The EC Di rec ti ve on Payment Ser vi ces in the In ter nal Mar ket, Vo lu me 2188, Klu wer Law In ter-
na ti o nal, the Ha gue 2008, 93.

42 N. Re ich et al, 204.
43 Pro po sal for a di rec ti ve of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil on the har mo ni-

sa tion of the laws, re gu la ti ons and ad mi ni stra ti ve pro vi si ons of the Mem ber Sta tes con cer ning 
cre dit for con su mers, COM(2002) 443 fi nal (у да љем тек сту: Пред лог из 2002. го ди не).

44 Пред лог из 2002. го ди не, т. 22.
45 An ne Dan co, „Die No vel li e rung der Ver bra uc her kre di tric htli nie“, Wert pa pi er Mit te i lun-

gen, 18/2003, 853-861.; Mat thi as Ro he, “Pri va ta u to no mie im Ver bra uc her kre di trecht wo hin? – Zum 
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4. ДИ РЕК ТИ ВА БР. 2008/48/ЕU О УГО ВО РИ МА  
О ПО ТРО ШАЧ КИМ КРЕ ДИ ТИ МА

Исто и ме ном Ди рек ти вом бр. 2008/48/ЕU46 ста вље на је ван сна ге Ди рек-
ти ва бр. 87/102/ЕЕC о уго во ри ма о по тро шач ким кре ди ти ма.

Су бјек тив ни до мен при ме не Ди рек ти ве ни је про ме њен. Она се, као и 
прет ход на ди рек ти ва, при ме њу је са мо на кре дит не од но се из ме ђу кре ди то ра 
са јед не, и по тро ша ча, с дру ге стра не, при че му се по јам по тро ша ча од ре ђу је 
у скла ду са ње го вим ужим ту ма че њем, оп ште при хва ће ним у по тро шач ком 
пра ву Европ ске уни је. Та ко, Ди рек ти ва по тро ша ча од ре ђу је као фи зич ко 
ли це ко је прав не по сло ве ко је па да ју под до мен ње не при ме не за кљу чу је ван 
сво је по слов не, при вред не или про фе си о нал не де лат но сти, док је кре ди тор 
фи зич ко или прав но ли це ко је да је или се оба ве зу је да ће да ти кре дит у 
окви ру сво је по слов не, при вред не или про фе си о нал не де лат но сти.47 

Објек тив ни до мен при ме не Ди рек ти ве пред ста вља ју све вр сте кре дит них 
спо ра зу ма.48 Под њи ма се у скла ду са Ди рек ти вом под ра зу ме ва сва ки уго вор 
у ко јем кре ди тор одо бра ва или обе ћа ва да ће одо бри ти по тро ша чу кре дит у 
об ли ку од ло же ног пла ћа ња, зај ма или слич ног спо ра зу ма фи нан сиј ске при-
ро де, осим уго во ра о трај ном пру жа њу услу ге или ис по ру ке про из во да исте 
вр сте ка да по тро шач пла ћа за та кве услу ге или про из во де то ком це ло куп не 
њи хо ве ис по ру ке у об ли ку ме сеч них обро ка.49 Ме ђу тим, за раз ли ку од прет-
ход не, но ва Ди рек ти ва пред ви ђа знат но ви ше из у зе та ка на ко је се ње не од ред-
бе не од но се.50 Та ко, она се не при ме њу је, са мо да се на ве ду нај зна чај ни ји 
из у зе ци, на уго во ре о кре ди ту обез бе ђе не хи по те ком, на уго во ре чи ји је циљ 
сти ца ње или за др жа ва ње пра ва сво ји не на зе мљи шту или на по сто је ћој или 
про јек то ва ној гра ђе ви ни, на уго во ре о кре ди ту чи ји је уку пан из нос кре ди та51 
ма њи од 200 евра или ве ћи од 75.000 евра52, на уго во ре о пре ко ра че њу по 

Ric htli ni en vorschlag zur Har mo ni si rung der Rechts- und Ver wal tun gsvorschrif ten der Mit gli ed-
sta a ten über den Ver bra uc her kre dit”, Ze itschrift für Bank- und Ka pi tal mar ktrecht, 7/2003, 267-273, 
267; Karl Ri e sen hu ber, In for ma tion – Be ra tung – Fürso r ge, “Kri tische Be mer kun gen zum Vorschlag 
ei ner ne uen Ver bra uc her kre di tric htli nie”, Ze itschrift für Ban krecht und Bank wirtschaft, 5/2003, 
325-324, 325.

46 Di rec ti ve 2008/48/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 23 April 2008 
on cre dit agre e ments for con su mers and re pe a ling Co un cil Di rec ti ve 87/102/EEC, Слу жбе ни 
гла сник Еврoпске уни је, бр. L 133.

47 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 3 ст. 1 т. (а) и (b).
48 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 2 ст. 1.
49 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 3 ст. 1. т. (c).
50 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 2 ст. 2.
51 Уку пан из нос кре ди та је гор ња гра ни ца или уку пан из нос ко ји се ста вља по тро ша чу 

на рас по ла га ње пре ма уго во ру о кре ди ту. Ди рек ти ва 2008/48/EC, чл. 3 ст. 1. т. (c).
52 Пр во бит но је као гор ња вред но сна гра ни ца по тро шач ког кре ди та био пред ло жен 

из нос од 50.000 евра, ко ји је оце њен пре ни ским. Са вет је пред ло жио из нос од 100.000 евра. 
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ра чу ну53 ка да се кре дит от пла ћу је у ро ку од ме сец да на, уго во ре о кре ди ту 
без ка ма те или дру гих на кна да, од но сно на уго во ре о кре ди ту ко ји се от пла-
ћу ју у ро ку до три ме се ца, а по тро шач пла ћа са мо не знат ну на кна ду итд. 

Ди рек ти вом је уста но вљен низ ме ха ни за ма ко ји има ју за циљ ја ча ње 
за шти те сла би је стра не, тј. по тро ша ча ко ји за кљу чу је уго вор о кре ди ту. До-
брим де лом то су ин сти ту ти ко ји су по сто ја ли и у ста рој ди рек ти ви, али су 
у но вој дру га чи је уре ђе ни, али има и но вих. 

Ин стру мент за шти те по тро ша ча ко ји је пре у зет из ста ре ди рек ти ве је 
по се бан ре жим огла ша ва ња кре дит ног про из во да. И но ва Ди рек ти ва раз-
ли ку је огла ша ва ње кре дит ног про из во да са или без кон крет них, кван ти фи-
ко ва них усло ва по ну де. Уко ли ко оглас не са др жи кон крет не усло ве кре ди та 
(не са др жи по ну ду из ра же ну у број ка ма), од го вор ност огла ши ва ча мо же да 
по сто ји са мо пре ма Ди рек ти ви бр. 2005/29/EC о не по ште ној по слов ној прак си.54 
Уко ли ко, ме ђу тим, оглас са др жи ка мат ну сто пу или не ки дру ги по да так ко ји 
се од но си на тро шко ве ко је по тро шач има у ве зи са кре ди том, из ра жен број ка-
ма, оглас тре ба да са др жи од ре ђе не ин фор ма ци је ко је су про пи са не Ди рек-
ти вом. За њих се у Ди рек ти ви ко ри сти тер мин „стан дард не ин фор ма ци је“.55 
Стан дард не ин фор ма ци је тре ба на ве сти у огла су на ја сан, са жет и уоч љив 
на чин, по мо ћу ре пре зен та тив ног при ме ра.56

Ди рек ти ва про пи су је не ко ли ко ва жних ин стру ме на та за шти те по тро ша-
ча ко ји се од но се на оба ве зе кре ди то ра пре за кљу че ња уго во ра. То су оба ве-
шта ва ње по тро ша ча, ње го во са ве то ва ње и ду жност од го вор ног кре ди ти ра ња.

У скла ду са са вре ме ним тен ден ци ја ма оп штег по тро шач ког пра ва, у 
ко ји ма ра сте зна чај пот пу ног оба ве шта ва ња по тро ша ча пре не го што за-
кљу чи уго вор са тр гов цем, од но сно кре ди то ром, Ди рек ти ва у зна чај ној ме ри 
је по о штри ла ду жност кре ди то ра да по тро ша ча оба ве сти о по је ди но сти ма 

На кон пре го во ра из ме ђу Ко ми си је, Са ве та и Европ ског пар ла мен та ком про ми сно је при хва-
ћен из нос од 75.000 евра. N. Re ich et al, 209.

53 Уго вор о пре ко ра че њу по ра чу ну је из ри чит уго вор о кре ди ту ко јим кре ди тор по-
тро ша чу ста вља на рас по ла га ње сред ства ко ја над ма шу ју тре нут но ста ње те ку ћег ра чу на 
по тро ша ча. Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 3 ст. 1. т. (d).

54 N. Re ich et al, 212.
55 Стан дард не ин фор ма ци је об у хва та ју на ро чи то а) ка мат ну сто пу, фик сну или ва ри-

ја бил ну или обе, за јед но с по је ди но сти ма о свим на кна да ма укљу че ним у укуп не тро шко ве 
кре ди та за по тро ша ча; (b) уку пан из нос кре ди та; (c) ефек тив ну ка мат ну сто пу (у слу ча ју 
уго во ра о пре ко ра че њу по ра чу ну, од но сно у слу ча ју ка да се кре дит мо ра от пла ти ти на зах-
тев или у ро ку од три ме се ца, др жа ве чла ни це мо гу од лу чи ти да не зах те ва ју да у огла су 
мо ра би ти на ве де на и ефек тив на ка мат на сто па; (d) тра ја ње уго во ра о кре ди ту, ка да је то 
при мен љи во; (е) у слу ча ју кре ди та у ви ду од ло же ног пла ћа ња за спе ци фич не про из во де или 
услу ге, це ну за го то ви ну и из нос евен ту ал ног пред уј ма; (f) те уку пан из нос ко ји по тро шач 
тре ба да пла ти и из нос ме сеч них обро ка, ка да је то при ме њи во. Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, 
чл. 4 ст. 2.

56 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 4 ст. 2.
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у ве зи са уго во ром о кре ди ту, пре не го што га по тро шач за кљу чи. Сто га 
про пи су је ду жност кре ди то ра да по тро ша ча бла го вре ме но, пре не го што се 
оба ве же уго во ром о кре ди ту или по ну дом кре ди та, има ју ћи у ви ду же ље и 
ин фор ма ци је ко је је до био од по тро ша ча, пру жи му све ин фор ма ци је ко је су 
му нео п ход не да упо ре ди раз ли чи те по ну де са ци љем да до не се од лу ку за-
сно ва ну на пра вим ин фор ма ци ја ма о то ме да ли ће за кљу чи ти уго вор о кре-
ди ту.57 Ди рек ти ва так са тив но на во ди 19 вр ста ин фор ма ци ја у ве зи са ко-
ји ма кре ди тор мо ра по тро ша чу да дâ бла го вре ме но оба ве ште ње. Joш је пре 
усва ја ња но ве Ди рек ти ве ис ти ца но у док три ни да је спо р но да ли би ра зу ман 
и па жљив по тро шач уоп ште био у мо гућ но сти да у пу ној ме ри раз у ме све 
ин фор ма ци је о ко ји ма га оба ве шта ва кре ди тор, има ју ћи у ви ду њи хо ву ко-
ли чи ну и сло же ност.58 Ин фор ма ци је фи нан сиј ске при ро де су ре дов но та ко 
сло же не и обим не да иза зи ва ју тзв. „ин фор ма ци о ну пре оп те ре ће ност“ (in for-
ma tion ove r load) код по тро ша ча.59 Из овог раз ло га, да би се све те ин фор ма ци је 
по јед но ста ви ле за по тро ша ча, Ди рек ти ва је про пи са ла обра зац Европ ског 
оба ве шта ва ња по тро ша ча о стан дард ним ин фор ма ци ја ма кре ди та (Eu ro pean 
Stan dar di sed In for ma tion She et – ESIS), ко ји је са став ни део Анек са II Ди рек-
ти ве. Обра зац Европ ског оба ве шта ва ња тре ба да бу де пре дат по тро ша чу у 
пи са ном об ли ку или на дру гом трај ном ме ди ју.60 Сми сао про пи си ва ња обра-
сца на ко јем по тро шач тре ба да бу де оба ве штен ни је са мо у по тре би ње го ве 
за шти те, већ и за шти те кре ди то ра: сма тра се да је кре ди тор ис пу нио сво ју 
ду жност уред ног пред у го вор ног оба ве шта ва ња по тро ша ча, ако му је свих 
19 вр ста ин фор ма ци ја про пи са них Ди рек ти вом са оп штио на на ве де ном 
обра сцу61, од ко јих сва ка ко нај ве ћи зна чај има обавешт авањe по тро ша ча о 
ефек тив ној ка мат ној сто пи. Ин фор ма ци ји о ефек тив ној ка мат ној сто пи у 
кон тек сту пред у го вор ног оба ве шта ва ња по тро ша ча нај ве ћи зна чај при да ва ла 
је и ста ра Ди рек ти ва бр. 87/102/EEC. Ефек тив на ка мат на сто па je де таљ но 
уре ђе на у но вој Ди рек ти ви. Про пи су је да је ефек тив на ка мат на сто па уку пан 
тро шак кре ди та ис ка зан на го ди шњем ни воу, ко ја се из ра чу на ва у скла ду са 
ма те ма тич ком фор му лом утвр ђе ном у При ло гу I Ди рек ти ве.62 Но ви ну у 
утвр ђи ва њу ефек тив не ка мат не сто пе пред ста вља пра ви ло ко је има за циљ да 
спре чи да се тро шко ви кре ди та пред ста ве као тро шко ви одр жа ва ња ра чу на, 
чи ме би се ство рио при вид да је кре дит по вољ ни ји. Сто га про пи су је Ди рек-
ти ва да се у уку пан тро шак кре ди та ура чу на ва ју, те мо ра ју би ти узе ти у 

57 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 5 ст. 1.
58 Вид. на при мер K. Ri e sen hu ber, 328.
59 Emi lia Miš će nić, „No vo eu rop sko ure đe nje hi po te kar nih kre di ta“, Ana li Prav nog fa kul-

te ta Uni ver zi te ta u Ze ni ci, 2015, 113-169, 136.
60 Ди рек ти ва 2008/48/EC, чл. 5 ст. 1.
61 N. Re ich et al, 214.
62 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 19 ст. 1.
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об зир и при ли ком од ре ђи ва ња ефек тив не ка мат не сто пе, и тро шко ви упра вља-
ња ра чу ном на ко јем су ви дљи ве и тран сак ци је упла та и по вла че ња тран ше 
кре ди та, тро шко ви упо тре бе сред ста ва пла ћа ња за тран сак ци ју упла та и за 
по вла че ње тран ше, као и сви дру ги тро шко ви ко ји се од но се на тран сак ци је, 
осим ако отва ра ње ра чу на ни је оба ве зно и ако су тро шко ви ра чу на ја сно и 
за себ но ис ка за ни у уго во ру о кре ди ту, или у би ло ком дру гом уго во ру за кљу-
че ним са по тро ша чем.63

Но ви ну у Ди рек ти ви пред ста вља и ду жност пред у го вор ног са ве то ва-
ња по тро ша ча од стра не кре ди то ра, јер она ни је по сто ја ла у свим др жа ва ма 
чла ни ца ма у вре ме усва ја ња Ди рек ти ве.64 Ди рек ти ва про пи су је оба ве зу 
др жа ва ма чла ни ца ма да обез бе де да кре ди то ри по тро ша чи ма пру же од го-
ва ра ју ћа об ја шње ња с ци љем да их до ве ду у по ло жај ко ји им омо гу ћу је да 
про це не да ли је пред ло же ни уго вор о кре ди ту при ла го ђен њи хо вим по тре-
ба ма и фи нан сиј ској си ту а ци ји.65 Пре ма то ме, ни је до вољ но са мо оба ве сти-
ти по тро ша ча о ин фор ма ци ја ма нео п ход ним да до не се ра зум ну од лу ку, већ 
је нео п ход но и са ве то ва ти га.66 У по гле ду до ме та ду жно сти са ве то ва ња по-
тро ша ча, у док три ни је за у зет став да она об у хва та ду жност да се по тро ша чу 
об ја сни зна че ње ин фор ма ци ја у ве зи са ко ји ма по сто ји ду жност оба ве шта-
ва ња пре ма чл. 5. ст. 1. Ди рек ти ве, бит на свој ства пред ло же ног кре дит ног 
про из во да и деј ства ко ја он мо же да има на имо ви ну по тро ша ча, укљу чу ју ћи 
по сле ди це ње го ве доц ње у от пла ти кре ди та.67 Ду жност са ве то ва ња об у хва та 
и оба ве зу кре ди то ра да по тро ша чу дâ са вет и у по гле ду дру гих ал тер на тив-
них кре дит них про из во да из сво је по ну де, ко ји та ко ђе од го ва ра ју фи нан сиј-
ским ци ље ви ма по тро ша ча и си ту а ци ји у ко јој се на ла зи, али не и оба ве зу 
да му ука же на кре дит не про из во де кон ку ре на та.68

Нај о спо ра ва ни ју но ви ну у Ди рек ти ви у ве зи са пред у го вор ним ду жно-
сти ма кре ди то ра пред ста вља уво ђе ње на че ла од го вор ног кре ди ти ра ња. У 
ко нач ној ре дак ци ји тек ста Ди рек ти ве, чи ји је на црт у овом кон тек сту ви ше 
пу та био ме њан69, про пи са на је да ду жност др жа ва чла ни ца да обез бе де да 
кре ди то ри пре за кљу че ња уго во ра о кре ди ту про це не кре дит ну спо соб ност 
по тро ша ча на осно ву ин фор ма ци ја до би је них од по тро ша ча и, ка да је то 
по треб но, на осно ву ин фор ма ци ја до би је них уви дом у ре ле вант не ба зе по-
да та ка.70

63 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 19 ст. 2.
64 N. Re ich et al, 217.
65 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 5 ст. 6.
66 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, т. 27 Пре ам бу ле.
67 N. Re ich et al, 217-218.
68 N. Re ich et al, 218.
69 Вид. N. Re ich et al, 218-219.
70 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 8 ст. 1.
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У по гле ду са др жи не уго во ра о кре ди ту, од ред бе но ве Ди рек ти ве не ма-
ју тај зна чај ко ји су има ле исто вет не од ред бе ста ре Ди рек ти ве, бу ду ћи да је 
те жи ште у но вој Ди рек ти ви пре у сме ре но на пред у го вор не ду жно сти кре-
ди то ра.71 Ипак, од ред бе Ди рек ти ве о са др жи ни уго во ра о кре ди ту сва ка ко 
пред ста вља ју њен нај ва жни ји део. Кре ди тор је ду жан да у уго во ру де таљ но 
уре ди сва пи та ња о ко ји ма по сто ји ње го ва ду жност пред у го вор ног оба ве-
шта ва ња, а не ке и по себ но да кон кре ти зу је, као што је пра во по тро ша ча на 
од у ста нак од уго во ра, пра во на пре вре ме ну от пла ту кре ди та и пра во на 
рас кид уго во ра о кре ди ту.72

Тра ди ци о нал но се ме ром за шти те по тро ша ча сма тра пи са на фор ма 
по тро шач ког уго во ра. Из овог раз ло га је прет ход на Ди рек ти ва бр. 87/102/
EEC про пи си ва ла пи са ну фор му уго во ра о по тро шач ком кре ди ту.73 Ме ђу-
тим, вре ме ном се по ка за ло да оба ве зна пи са на фор ма уго во ра о кре ди ту 
пред ста вља ба ри је ру у пре ко гра нич ном кре дит ном по сло ва њу, а по себ но у 
за кљу чи ва њу уго во ра пре ко ин тер не та.74 Сто га је но вом Ди рек ти вом пред-
ви ђе но да се уго вор о кре ди ту мо же за кљу чи ти не са мо у пи са ном об ли ку већ 
и на сва ком дру гом трај ном ме ди ју.75 Под трај ним ме ди јем се у Ди рек ти ви 
под ра зу ме ва сва ко сред ство ко је омо гу ћа ва по тро ша чу да са чу ва ин фор ма-
ци је ко је су му лич но на ме ње не та ко да му бу ду до ступ не за ка сни ју упо тре-
бу то ли ко ду го ко ли ко је по треб но за свр ху тих ин фор ма ци ја и ко је омо гу ћа ва 
не про ме њен при каз са чу ва них ин фор ма ци ја.76 Пре ма ста ву док три не, ова кво 
од ре ђе ње трај ног ме ди ја је до вољ но ши ро ко, та ко да об у хва та и елек трон ску 
по шту, те би се мо гао за у зе ти став да се у скла ду са Ди рек ти вом уго вор о 
по тро шач ком кре ди ту мо же за кљу чи ти и пу тем е-меј ла.77 

По себ на пра ви ла су пред ви ђе на Ди рек ти вом и за од у ста нак од уго во ра 
о кре ди ту. Пра ви ла се раз ли ку ју за ви сно од то га да ли је уго во ром о кре ди ту 
пред ви ђен рок за ис пу ње ње оба ве зе кре ди то ра или ни је. Од уго во ра о кре-
ди ту, у ко јем ни је од ре ђен рок за ис пу ње ње оба ве зе кре ди то ра, по тро шач у 
сва ком тре нут ку мо же да од у ста не без оба ве зе пла ћа ња на кна де, осим ако је 
уго во ром утвр ђен от ка зни рок. Уко ли ко је пред ви ђен от ка зни рок, он не сме 
би ти ду жи од ме сец да на.78 Од та квог уго во ра кре ди тор мо же да од у ста не 
са мо ако то пред ви ђа уго вор, при че му от ка зни рок не мо же би ти кра ћи од два 
ме се ца.79 Уко ли ко је уго во ром та ко пред ви ђе но, кре ди тор мо же да ус кра ти 

71 N. Re ich et al, 221.
72 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 10 ст. 2.
73 Ди рек ти ва бр, 87/102/EEC, чл. 4.
74 N. Re ich et al, 222.
75 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 10 ст. 1.
76 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 3 ст. 1. т. (m).
77 N. Re ich et al, 222.
78 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 13 ст. 1.
79 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 13 ст. 1.
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по тро ша чу пра во на по вла че ње тран ше кре ди та, уко ли ко за то по сто је објек-
тив ни раз ло зи.80

У оста лим слу ча је ви ма, по тро шач мо же да од у ста не од уго во ра у ро ку 
од 14 ка лен дар ских да на без на во ђе ња раз ло га за од у ста нак.81 У вре ме ка да 
је Ди рек ти ва бр. 87/102/EEC усво је на, дру ге ди рек ти ве из обла сти прав не 
за шти те по тро ша ча су већ уре ди ле пра во по тро ша ча на од у ста нак од уго-
во ра, упр кос то ме што су мно га на ци о нал на пра ва пред ви ђа ла та кво пра во 
по тро ша ча и у ве зи са уго во ром о кре ди ту. Сто га је би ло са свим ја сно да ће 
пра во по тро ша ча на од у ста нак од уго во ра би ти уре ђе но но вом Ди рек ти вом 
бр. 2008/48/EC.82 По тро шач од у ста нак од уго во ра оства ру је оба ве шта ва њем 
кре ди то ра на на чин и у скла ду са ин фор ма ци ја ма ко је му је пру жио кре ди-
тор у скла ду са сво јом ду жно шћу пред у го вор ног оба ве шта ва ња по тро ша ча, 
пре ма чл. 10 ст. 2. Оба ве шта ва ње мо ра би ти да то у пи са ном об ли ку или на 
дру гом трај ном ме ди ју.83 Је ди на оба ве за по тро ша ча при оства ри ва њу пра ва 
на од у ста нак од уго во ра је да кре ди то ру вра ти глав ни цу кре ди та и ка ма ту 
на ту глав ни цу, од да на ис пла те кре ди та до да на вра ћа ња глав ни це. Ову 
оба ве зу по тро шач тре ба да из вр ши без од ла га ња, а нај ка сни је у ро ку од 30 
да на ра чу на ју ћи од да на ка да је кре ди то ру по слао оба ве ште ње о од у стан ку 
од уго во ра. Ка ма та ко ју пла ћа по тро шач у слу ча ју од у стан ка од го ва ра уго во-
ре ној ка ма ти. Осим пра ва на вра ћа ње глав ни це и ис пла те ка ма те за на ве де ни 
пе ри од, кре ди тор не ма пра во ни на ка кву дру гу на кна ду, осим на ис пла ће не 
ад ми ни стра тив не на кна де или так се јав но прав не при ро де ко је се не мо гу 
ре фун ди ра ти.84

По свом деј ству, од у стан ку од уго во ра је вр ло слич но пра во по тро ша ча 
на пре вре ме ну от пла ту кре ди та. За јед нич ка цр та оба ин сти ту та је у то ме 
да по тро шач јед но стра ном во љом рас ки да уго вор о кре ди ту, у пр вом слу-
ча ју пре не го што му је кре дит ис пла ћен, или у вр ло крат ком ро ку на кон 
то га, док је пре вре ме на от пла та кре ди та за пра во рас кид уго во ра ка да је 
по тро шач већ су штин ски по чео да от пла ћу је кре дит. 

Ди рек ти ва омо гу ћа ва по тро ша чу да кре дит у пот пу но сти, или де ли-
мич но, от пла ти пре ро ка до спе ћа по је ди них обро ка от пла те, у би ло ком 
тре нут ку то ком тра ја ња кре дит ног од но са, при че му има пра во на сра змер-
но сни же ње на кна да и тро шко ва ко је тре ба да пла ти кре ди то ру на осно ву 
уго во ра. Сни же ње об у хва та ка ма те и тро шко ве ко је би тре ба ло да пла ти за 
пре о ста ли пе ри од пре ма уго во ру о кре ди ту.85 У та квом слу ча ју кре ди тор 

80 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 13 ст. 2.
81 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 14 ст. 1.
82 N. Re ich et al, 223-224.
83 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 14 ст. 3. т. (а).
84 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 14 ст. 3. т. (b).
85 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 16 ст. 1.
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има пра во на пра вич ну и објек тив но оправ да ну на кна ду за по тен ци јал не 
тро шко ве ко ји су у ве зи са пре вре ме ном от пла том кре ди та, под усло вом да 
пре вре ме на от пла та па да у вре мен ски пе ри од у ко јем се при ме њу је фик сна 
ка мат на сто па.86 Ра ди за шти те по тро ша ча, Ди рек ти вом је про пи са но да 
на кна да ко ју је по тро шач ду жан да пла ти кре ди то ру, у слу ча ју пре вре ме не 
от пла те, не сме да пре ђе 1% укуп ног из но са кре ди та, ако вре мен ски пе ри од 
од пре вре ме не от пла те до уго во ре ног вре мен ског ва же ња уго во ра о кре ди ту 
пре ма шу је го ди ну да на. Уко ли ко је тај пе ри од кра ћи од го ди ну да на, на кна-
да кре ди то ру по осно ву пре вре ме не от пла те не сме да бу де ве ћа од 0,5% од 
из но са кре ди та.87 Су шти на ових пра ви ла је да се кре ди то ру пру жи ра зум-
на ком пен за ци ја за пре вре ме ну от пла ту кре ди та, а ни ка ко да му се омо гу ћи 
сти ца ње еко ном ске ко ри сти. Из овог раз ло га про пи са но је да на кна да кре-
ди то ру не сме да пре ма ши из нос ка ма та ко је би по тро шач пла тио то ком 
вре мен ског пе ри о да из ме ђу пре вре ме не от пла те кре ди та и уго во ре ног да ту-
ма пре стан ка уго во ра о кре ди ту.88

5. ДИ РЕК ТИ ВА БР. 2014/17/ ЕU О УГО ВО РИ МА  
О ПО ТРО ШАЧ КИМ КРЕ ДИ ТИ МА КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ  

НА СТАМ БЕ НЕ НЕ КРЕТ НИ НЕ

По че так по след ње ета пе у раз во ју прав не ре гу ла ти ве по тро шач ког кре-
ди та у пра ву Европ ске уни је пред ста вља усва ја ње Ди рек ти ве бр. 2014/17/ ЕU 
о уго во ри ма о по тро шач ким кре ди ти ма ко ји се од но се на стам бе не не крет-
ни не89, ко ја се у струч ним кру го ви ма по ми ње са мо као Ди рек ти ва о хи по-
те кар ним кре ди ти ма (Mort ga ge Cre dit Di rec ti ve). По тре ба за по себ ном ре гу-
ла ти вом стам бе них кре ди та у пра ву Европ ске уни је увек је би ла при сут на 
у струч ној јав но сти, као и у пла но ви ма ко му ни тар них за ко но дав них те ла, 
али је свет ска еко ном ска кри за би ла глав ни оки дач због ко јег су ра до ви на 
Ди рек ти ви до би ли кон кре тан об лик, због по тре бе да се спре чи да нео д го-
вор но по на ша ње кре ди то ра у одо бра ва њу стам бе них кре ди та не уру ши ста-
бил ност фи нан сиј ског си сте ма.90 Усва ја ње Ди рек ти ве о хи по те кар ним кре-
ди ти ма има ло је за циљ да се прин цип од го вор ног кре ди ти ра ња што ви ше 

86 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 16 ст. 2.
87 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 16 ст. 3.
88 Ди рек ти ва бр. 2008/48/EC, чл. 16 ст. 5.
89 Di rec ti ve 2014/17/EU of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 4 Fe bru ary 2014 

on cre dit agre e ments for con su mers re la ting to re si den tial im mo va ble pro perty and amen ding 
Di rec ti ves 2008/48/EC and 2013/36/EU and Re gu la tion (EU) No 1093/2010, Слу жбе ни гла сник 
Европ ске уни је, L 60, 34–85.

90 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, т. 3 Пре ам бу ле.
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афир ми ше, ка ко би се пру жа њем пот пу ни јих ин фор ма ци ја по тро ша чи ма 
сма њио ри зик пре за ду жи ва ња и по бољ ша ла за шти та у слу ча ју доц ње у от-
пла ти кре ди та, и ти ме да се вра ти по ве ре ње у бан кар ски си стем, ко је је под 
уда ром свет ске еко ном ске кри зе би ло озбиљ но по љу ља но.91 Сто га је основ на 
свр ха но вих пра ви ла да се по тро ша чи бо ље ин фор ми шу о ствар ним тро шко-
ви ма узи ма ња хи по те кар ног кре ди та.

Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма пред ста вља од ре ђе ни за о крет у 
по гле ду про јек то ва них ци ље ва хар мо ни за ци је, јер има за циљ да оства ри 
са мо тзв. ми ни мал ну хар мо ни за ци ју.92 Од оп штег пра ви ла о пла ни ра ној 
ми ни мал ној хар мо ни за ци ји93, Ди рек ти ва са др жи два из у зет ка, тј. две од-
ред бе ко ји ма се же ли по сти ћи мак си мал на или поп ту на хар мо ни за ци ја. 
Јед на се од но си на оба ве зу пру жа ња ин фор ма ци ја по тро ша чу пре за кљу че ња 
уго во ра о кре ди ту на стан дар ди зо ва ном ESIS обра сцу, а дру га на при ме ну 
и на чин од ре ђи ва ња ефек тив не ка мат не сто пе.94

Ди рек ти ва се при ме њу је на стам бе не кре ди те обез бе ђе не хи по те ком 
(или слич ним сред ством обез бе ђе ња ко је се при ме њу је у до тич ној др жа ви 
чла ни ци)95, при че му са др жи из у зет ке од ова ко од ре ђе ног објек тив ног до-
ме на при ме не.96 Су бјек тив ни до мен при ме не огра ни чен је на по тро ша ча 
на стра ни ко ри сни ка кре ди та, ко ји се у Ди рек ти ви де фи ни ше на на чин ко ји 
је уо би ча јен у по тро шач ком пра ву Европ ске уни је, док се на стра ни кре ди-
то ра мо же на ћи би ло ко је фи зич ко или прав но ли це ко је се про фе си о нал но 
ба ви да ва њем кре ди та.97

Ди рек ти ва због зна ча ја ко ји стам бе ни кре ди ти има ју за по тро ша че, пре 
све га због то га што се њи ма за сни ва ду жнич ки од нос на ду жи вре мен ски 
пе ри од, по себ но ка да се узи ма пр ви стам бе ни кре дит, уво ди оба ве зу др жа ва 
чла ни ца да про мо ви шу ме ре за фи нан сиј ско обра зо ва ње по тро ша ча.98 Ти ме 
се до дат но ја ча прин цип од го вор ног кре ди ти ра ња ко ји, до ду ше ни је из ри чи-
то афир ми сан у ко нач ном тек сту Ди рек ти ве бр. 2008/48/EC99, али је отво ри ла 
пут раз во ју ко му ни тар ног пр ва о по тро шач ком кре ди ту у овом прав цу. У 

91 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”, 
Збо р 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”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2010, 
7-23.; Ђор ђе По пов, „Свет ска еко ном ска кри за и Ср би ја”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду, 3/2010, 7-27.

92 E. Miš će nić, 117.
93 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 2 ст. 1.
94 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 2 ст. 2.
95 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 3 ст. 1.
96 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 3 ст. 2.
97 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 4 ст. 1. т. 1. и 2.
98 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 6.
99 Вид. E. Miš će nić, 148.
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по гле ду пред у го вор ног оба ве шта ва ња и са ве то ва ња по тро ша ча, Ди рек ти ва 
о хи по те кар ном кре ди ту се углав ном на сла ња на кон цепт ових ин сти ту та 
из Ди рек ти ве бр. 2008/48/EC, али са др жи и не ке но ви не. Та ко, пра ви раз ли-
ку из ме ђу оп штег и пер со на ли зо ва ног пред у го вор ног оба ве шта ва ња. Оп ште 
ин фор ма ци је се од но се на стан дард ну по ну ду кре ди то ра, док су по себ не, 
пер со на ли зо ва не ин фор ма ци је оне ко је су нео п ход не да упо ре ди кре ди те 
до ступ не на тр жи шту и да про це ни њи хо ве им пли ка ци је. Из слич них раз-
ло га су до дат но про ши ре не и по о штре не оба ве зе кре ди то ра у ве зи са пред-
у го вор ним са ве то ва њем по тро ша ча.100 Мно го де таљ ни је су раз ра ђе на и пра ви-
ла о оба ве зи кре ди то ра у ве зи са про це ном кре дит не спо соб но сти по тро ша ча.101 
Упра во због ве ћег зна ча ја и вред но сти, као и ду же роч но сти стам бе них кре-
ди та аде кват ни ја про це на кре дит не спо соб но сти по тро ша ча је од да ле ко ве ћег 
зна ча ја.

У ве зи са стам бе ним кре ди ти ма по себ ну те жи ну до би ја ју пи та ња ва ри-
ја бил не ка мат не сто пе и ин дек си ра ња из но са кре ди та у не кој стра ној ва лу ти, 
ко ји ма је у Ди рек ти ви о хи по те кар ним кре ди ти ма по све ће на по себ на па жња. 

Основ на оба ве за др жа ва чла ни ца у ве зи са ва ри ја бил ном ка мат ном сто-
пом у стам бе ним кре ди ти ма је да она бу де укљу че ња у ефек тив ну ка мат ну 
сто пу, као и да по тро шач бу де оба ве штен о њој ма кар на обра сцу ESIS-а.102 
Осим то га мо ра ју да обез бе де да ин дек си ко ји се ко ри сте за утвр ђи ва ње ва-
ри ја бил не ка ма те бу ду ја сни, до ступ ни, објек тив ни и под ло жни кон тро ли 
од стра не уго вор ни ка или над ле жних ор га на103, као и да кре ди то ри по тро-
ша че ин фор ми шу о би ло ко јој про ме ни ка мат не сто пе, у пи са ном об ли ку 
или на дру гом трај ном ме ди ју бла го вре ме но пре не го што про ме не сту пе на 
сна гу.104 Ди рек ти ва ја сно из ра жа ва на сто ја ње да се пра ви ла о ва ри ја бил ној 
ка мат ној сто пи учи не тран спа рент ни јим, тј. да др жа ве чла ни це за др же или 
уве ду огра ни че ња јед но стра не из ме не ка мат не сто пе од стра не кре ди то ра.105 
Ово је из раз ре ак ци је ко му ни тар них ле ги сла тив них ор га на на не по ште ну 
прак су ба на ка ко је се огле да ла у то ме да по тро ша че ни су оба ве шта ва ли о 
мо гу ћим раз ло зи ма про ме не ка мат не сто пе, или су пра во на јед но стра ну 
из ме ну ка мат не сто пе вр ши ли про тив но на че лу са ве сно сти и по ште ња.106

100 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 22.
101 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 4 т. 17, чл. 18-21.
102 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 4 ст. 4. и 6.
103 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 20.
104 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 27.
105 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, т. 67. Пре ам бу ле.
106 Вид. E. Miš će nić, 155. У ве зи са про бле ма ти ком јед но стра не из ме не ка мат не сто пе 

од стра не ба на ка у кон тек сту спр ског пра ва вид. 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“, Збо р ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Ни шу, 70, 2015, 573-586. и Ати ла Ду даш, „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“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
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Дру га по себ ност хи по те кар них кре ди та је прак са ин дек си ра ња вред-
но сти кре ди та у стра ној ва лу ти. Овај про блем до би ја зна чај пре све га у 
др жа ва ма чла ни ца ма у ко ји ма на ци о нал на ва лу та ни је за ме ње на за евро, али 
ње гов зна чај ни је за не мар љив ни у зе мља ма у ко ји ма је сте, бу ду ћи да су се 
пре из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе стам бе ни кре ди ти ре дов но уго ва ра ли 
у швај цар ским фран ци ма, због ни же ка мат не сто пе. У вре ме кри зе, и на кон 
ње, ка да је курс швај цар ског фран ка дра стич но по рас тао, не са мо у од но су 
на на ци о нал не ва лу те, већ и у од но су на евро, оп штој еко ном ској кри зи се 
при дру жи ла и кри за хи по те кар них кре ди та, пре све га у Сред њој и Ис точ ној 
Евро пи.107 С ци љем да се сма њи овај ва лут ни ри зик ко ји на гла ше но до ла зи 
до из ра жа ја у ду го роч ним кре ди ти ма као што су стам бе ни, Ди рек ти вом се 
на ла же др жа ва ма чла ни ца ма да обез бе де ре гу ла тор ни оквир у ко јем ће по-
тро шач има ти пра во да кон вер ту је кре дит ин дек си ран у стра ној ва лу ти у 
кре дит у не ку дру гу, ал тер на тив ну ва лу ту, од но сно да обез бе де дру ге ме ха-
ни зме за убла жа ва ње ва лут ног ри зи ка.108 Ал тер на тив на ва лу та мо же да 
бу де ва лу та у ко јој по тро шач при ма при хо де, од но сно има имо ви ну, или 
ва лу та др жа ве у ко јој по тро шач има бо ра ви ште.109 Шта ви ше, кре ди тор је 
ду жан да оба ве сти по тро ша ча ако је због про ме не кур са пре ма стра ној ва-
лу ти у ко јој му је кре дит ин дек си ран, пре о ста ли из нос кре ди та по стао за 
20% ве ћи у од но су на из нос кре ди та ко ји би се до био да је утвр ђен у на ци-
о нал ној ва лу ти пре ма кур су ко ји је ва жио на дан за кљу че ња уго во ра, и 
исто вре ме но га оба ве сти ти о мо гућ но сти кон вер зи је ду га у ал тер на тив ну 
ва лу ту.110

У по гле ду пре вре ме не от пла те кре ди та, Ди рек ти ва о хи по те кар ним 
кре ди ти ма углав ном сле ди нор ма тив но ре ше ње Ди рек ти ве бр. 2008/48/EC, 
али се и до не кле раз ли ку је од ње га, пре све га по то ме што не пред ви ђа гор-
њу гра ни цу на кна де кре ди то ру у слу ча ју пре вре ме не от пла те кре ди та и по 
то ме што омо гу ћа ва др жа ва ма чла ни ца ма да про пи шу усло ве под ко ји ма се 
она мо же оства ри ти.111

На по слет ку, Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма до ти че и пи та ња 
по сле ди ца доц ње у от пла ти кре ди та и при нуд ног из вр ше ња, ко ја су са аспек-
та по тро ша ча од ве ли ког зна ча ја, пре све га због чи ње ни це да се стам бе ни 
кре ди ти ре дов но за кљу чу ју на ду жи вре мен ски пе ри од. Ме ђу тим, без кон-

у Но вом Са ду, 2/2016, 549-568; а у кон тек сту ма ђар ског пра ва вид. Ати ла Ду даш, „Јед но-
стра на из ме на уго во ра о кре ди ту у пра ву Ма ђар ске“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду, 3/2017, 791-812.

107 Вид. де таљ ни је A. Du daš (2016), 551.
108 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 23 ст. 1.
109 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 23 ст. 2.
110 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 24 ст. 4.
111 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 25 ст. 2.
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крет них ре ше ња, Ди рек ти ва при лич но ап стракт ном и оквир ном од ред бом112, 
по ста вља зах тев др жа ва ма чла ни ца ма да под сти чу кре ди то ре да у по кре та-
њу из вр шних по сту па ка по ка жу ра зум ну ме ру стр пље ња113. 

6. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

У ра ду је при ка зан раз вој прав не ре гу ла ти ве по тро шач ког кре ди та у 
пра ву Европ ске уни је. Тај пут је за по чет 1987. го ди не усва ја њем Ди рек ти ве 
бр. 87/102/ЕЕC о уго во ри ма о по тро шач ким кре ди ти ма. На кон ње је по сте-
пе но усва јан низ ди рек ти ва ко ји ма су уре ђе ни по је ди ни сег мен ти тзв. „re tail“ 
бан кар ства, ко ји има ју зна чај са аспек та прав не за шти те по тро ша ча, или 
по тре бе не сме та ног од ви ја ња пре ко гра нич них бан кар ских тран сак ци ја и 
кре ди та, као и пре ко гра нич них ин ве сти ци ја. 

Ди рек ти ва бр. 87/102/ЕЕC о уго во ри ма о по тро шач ким кре ди ти ма уки-
ну та je исто и ме ном Ди рек ти вом бр. 2008/48/EU. Она је оства ри ла зна чај не 
про ме не у прав ном окви ру за шти те по тро ша ча у ве зи са уго во ри ма о кре ди-
ту. Од но ви на уве де них но вом Ди рек ти вом сва ка ко је нај зна чај ни ја оба ве за 
ис ка зи ва ња свих тро шко ва кре ди та пре ко ефек тив не ка мат не сто пе и пру-
жа ња пот пу них и ја сних ин фор ма ци ја по тро ша чу по мо ћу је дин стве ног ESIS 
обра сца. До дат но су по о штре не оба ве зе кре ди то ра у ве зи са пред у го вор ним 
оба ве шта ва њем и са ве то ва њем по тро ша ча.

По че так по след ње ета пе у раз во ју ре гу ла ти ве по тро шач ког кре ди та у 
пра ву Европ ске уни је обе ле жа ва усва ја ње Ди рек ти ве бр. 2014/17/ЕU о уго-
во ри ма о по тро шач ким кре ди ти ма ко ји се од но се на стам бе не не крет ни не, 
ко ја је струч ној јав но сти по зна та са мо као Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре-
ди ти ма. Ње но усва ја ње је до брим де лом би ло мо ти ви са но ис ку стви ма свет-
ске еко ном ске кри зе и њо ме про у зро ко ва не хи по те кар не кри зе, као и не по-
ште не прак се ба на ка у ве зи са из ме на ма ва ри ја бил не ка мат не сто пе. Ови 
чи ни о ци ути ца ли су на све уго во ре о кре ди ту, али су знат но сна жни је до шли 
до из ра жа ја у по тро шач ким хи по те кар ним кре ди ти ма, пре све га због ве ћих 
из но са кре ди та, ду гих ро ко ва от пла те и мо гу ћих не га тив них со ци јал них 
им пли ка ци ја. Сто га су Ди рек ти вом по о штре не пред у го вор не оба ве зе оба-
ве шта ва ња по тро ша ча, ефек тив на ка мат на сто па и ду жност оба ве шта ва ња 
пу тем ESIS обра сца ре гу ли са ни су у скла ду са на че лом мак си мал не хар мо-
ни за ци је, де таљ ни је су уре ђе на пра ви ла о ин дек си ра њу кре ди та у стра ној 
ва лу ти и при ме ни ва ри ја бил не ка мат не сто пе и сл.

У док три ни се ме ђу тим са раз ло гом из ра жа ва сум ња у по тен ци ја ле 
Ди рек ти ве да оства ри за цр та не ци ље ве ства ра ња пра вог је дин стве ног европ-

112 Вид. E. Miš će nić, 162.
113 Ди рек ти ва о хи по те кар ним кре ди ти ма, чл. 28 ст. 1.
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ског тр жи шта хи по те кар них кре ди та, с јед не, и ујед на че ња сте пе на прав не 
за шти те по тро ша ча у хи по те кар ним кре ди ти ма у Европ ској уни ји, с дру ге 
стра не. На и ме од ред бе Ди рек ти ве су, осим пра ви ла о ефек тив ној ка мат ној 
сто пи и ду жно сти пред у го вор ног оба ве шта ва ња по тро ша ча пу тем ЕСИС 
обра сца, за сно ва не на прин ци пу ми ни мал не хар мо ни за ци је, те је за оче ки-
ва ти да ће др жа ве чла ни це при тран спо но ва њу Ди рек ти ве по сту пи ти не јед-
на ко и ти ме оне мо гу ћи ти оства ри ва ње је дин стве ног ре жи ма хи по те кар них 
по тро шач ких кре ди та у Европ ској уни ји.114

114 Вид. E. Miš će nić, 166.
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The Evo lu tion of the Le gal Fra me work of Con su mer Cre dits  
in the Eu ro pean Union

Ab stract: The be gin ning of the evo lu tion of the re gu la tory fra me work of 
con su mer cre dits in the Eu ro pean Union is hal lmar ked by the adop tion of Di rec-
ti ve No. 87/102/ЕЕC. La ter, a wi de ran ge of di rec ti ves we re adop ted gra du ally, 
re gu la ting spe ci fic seg ments of re tail ban king, ha ving re le van ce in terms of le gal 
pro tec tion of con su mers and of the need to fa ci li ta te cross-bor der ban king tran-
sac ti ons and cre dit ac ti vi ti es, on the one hand, and re la ting to cross-bor der in-
vest ments, on the ot her. 

Di rec ti ve No. 87/102/ЕЕC was re pe a led by Di rec ti ve No 2008/48/ЕU on 
con su mer cre dit con tracts. It in tro du ced ma jor chan ges in to the le gal fra me work 
of con su mers cre dits. The most no ta ble no vel ti es are the cre di tors’ duty to in di-
ca te all in te rests and costs re la ted to the cre dit by the mec ha nism of the an nual 
per cen ta ge ra te of char ge and to pro vi de cle ar and pro mi nent pre con trac tual 
in for ma tion to the con su mer by the me ans of ESIS. 

The be gin ning of the last pha se in the evo lu tion of the re gu la tory fra me work 
of con su mer cre dits is mar ked by the adop tion of Di rec ti ve No 2014/17/ ЕU, known 
in pro fes si o nal cir cles as the Mort ga ge Cre dit Di rec ti ve. Its adop tion was con si-
de rably in flu en ced by the ex pe ri en ce of the re cent glo bal eco no mic cri sis and the 
cri sis of re si den tial mort ga ge cre dits as its con se qu en ce, and un fa ir prac ti ce of 
banks in applying va ri a ble in te rest ra tes. Hen ce, the cre di tors’ pre con trac tual 
du ti es are am pli fied, the ru les on the APR and pro vi ding pre con trac tual in for ma-
tion to the con su mer by the me ans of ESIS are de vi sed ba sed on the prin ci ple of 
ma xi mal har mo ni za tion, ru les on fo re ign cur rency lo ans and va ri a ble in te rest 
lo ans are in tro du ced, etc. 

Ho we ver, the re are well-ar gued do ubts ex pres sed in the doc tri ne abo ut the 
po ten tial of the Di rec ti ve to ac hi e ve its go als of cre a ting a sin gle Eu ro pean mort-
ga ge cre dit mar ket and ac hi e ving uni form le vel of con su mer pro tec tion in mort-
ga ge lo ans in the Eu ro pean Union. Na mely, the pro vi si ons of the Di rec ti ve, with 
the ex cep ti on of the ru les on APR and the pre-no ti fi ca tion of con su mers by the 
me ans of ESIS, are ba sed on the prin ci ple of mi ni mum har mo ni za tion. The re fo re, 
it is to be ex pec ted that the tran spo si tion of the Di rec ti ve in na ti o nal le gal systems 
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will not be uni form, ren de ring the re a li za tion of a sin gle le gal re gi me of mort ga ge 
con su mer cre dits in the Eu ro pean Union vir tu ally im pos si ble.

Keywords: Di rec ti ve No. 87/102/ЕЕC, Di rec ti ve No. 2008/48/ЕU, Di rec ti ve 
No. 2014/17/ЕU, Mort ga ge Cre dit Di rec ti ve, Con su mer Cre dit Di rec ti ve, con tract 
on loan, con su mer cre dit. 
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