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ПРАВ НА ПРИ РО ДА УГО ВО РА О АК ЦЕПТ НОМ  
КРЕ ДИ ТУ У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ  

СА ОСВР ТОМ НА УПО РЕД НО ПРА ВО

Сажетак:У до ма ћем пра ву не по сто ји по себ на за кон ска ре гу ла ти ва 
о уго во ру о ак цепт ном кре ди ту. У ра ду се раз ма тра прав на при ро да овог 
уго во ра. Од утвр ђи ва ња прав не при ро де уго во ра у на шој зе мљи, за ви си при-
ме на од го ва ра ју ћих за кон ских нор ми. Рад ука зу је на про бле ме са ко ји ма се 
су о ча ва ју раз ли чи та схва та ња о пој му и о прав ној при ро ди уго во ра. Ау тор 
по ла зи од кон ста та ци је, да је прав на при ро да уго во ра о ак цепт ном кре ди-
ту је дин стве на. Ова кав став про из ла зи из прав не си гур но сти. Пред мет на 
ана ли за во ди за кључ ку, да је у пра ву Ре пу бли ке Ср би је уго вор о ак цепт ном 
кре ди ту sui ge ne ris прав ни по сао.

Кључнеречи:прав на при ро да уго во ра о ак цепт ном кре ди ту, ак цепт ни 
на лог, кре дит, бан кар ска услу га. 

УВОД

Прав на при ро да уго во ра о ак цепт ном кре ди ту је спор на, а ка ко би се иста 
утвр ди ла, мо ра се по ћи од пој ма по сла ак цепт ног кре ди та и ње го вих бит них 
ка рак те ри сти ка.1 Ак цепт ни кре дит је ра ни је но сио на зив ак цепт ни по сао или 
ак цепт2, док се да нас на зи ва и тра си ра ним кре ди том. На зив ак цепт ни кре дит се 
ја вља из раз ло га што се као уче сник по сла увек ја вља кре дит на ин сти ту ци ја.3 

1 По сао ак цепт ног кре ди та на ста је за кљу че њем уго во ра о ак цепт ном кре ди ту (у да љем 
тек сту: уго вор) из ме ђу ак цепт не бан ке и ко ри сни ка ак цепт ног кре ди та.

2 Wal ter Hof mann, Hand buch des ge sam ten Kre dit we sens, Frank furt A.M. 1941, 482.
3 На не мач ком је зи ку за овај по сао се ко ри сти тер мин Ak zeptkre dit, а на ен гле ском 

ac cep tan ce loan. 
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Овај прав ни по сао тво ре ви на је ау то ном ног бан кар ског пра ва, те по себ на 
за кон ска ре гу ла ти ва о ње му не по сто ји.4 

У ра ду се ана ли зи ра ју раз ли чи та схва та ња о прав ној при ро ди уго во ра 
о ак цепт ном кре ди ту, ка ко би се до шло до нај це лис ход ни јег ре ше ња у на шем 
прав ном си сте му. По ме ну та схва та ња ве за на су и за ино стра не прав не си-
сте ме, те је пре њи хо ве ана ли зе, нео п ход но украт ко об ја сни ти прав не по-
сло ве у упо ред ном пра ву за ко је се пре те жно ве зу је прав на при ро да уго во ра. 
На осно ву ана ли зе да тих схва та ња и од го ва ра ју ћих за кон ских нор ми, за у зе ће 
се став о прав ној при ро ди уго во ра о ак цепт ном кре ди ту у на шој зе мљи. Од 
прав не при ро де уго во ра, за ви си при ме на ме ро дав них за кон ских нор ми.

1. ПО ЈАМ И БИТ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
АК ЦЕПТ НОГ КРЕ ДИ ТА

Схва та ња о пој му ак цепт ног кре ди та де ле се на две основ не гру пе. Пр вој 
гру пи при па да ју ау то ри ко ји овај по сао де фи ни шу по сред ством не ког ши рег 
ин сти ту та, по пут кре ди та од го во р но сти (нем. Haf tung skre dit, Kre di tle ih). Код 
кре ди та од го вор но сти бан ка је у оба ве зи пре ма сво јим кли јен ти ма да пре у зме 
од го во р ност за ис пу ње ње њи хо вих оба ве за пре ма тре ћем ли цу, те ако се 
од го вор ност пре у зи ма у фор ми га ран ци је (од но сно јем ства) на ста је авал ни 
кре дит, а уко ли ко се иста пре у зи ма у ви ду ак цеп ти ра ња ме ни це на ста је ак цепт-
ни кре дит.5 Не до ста так ових де фи ни ци ја је тај што не ана ли зи ра ју по себ но 
по јам ак цепт ног кре ди та. Дру гој гру пи при па да ју по себ не де фи ни ци је ак цепт-
ног кре ди та, ко је се де ле на опи сне де фи ни ци је (ко је у се би са др же раз не 
ка рак те ри сти ке и зна чај по сла) и са др жин ске де фи ни ци је (ко је по сао де фи-
ни шу пу тем оба ве за уче сни ка). У кла сич ном при ме ру опи сне де фи ни ци је 
на во ди се да је ак цепт ни кре дит ме нич ни кре дит, код ко га ко ри сник кре ди та 
ву че ме ни цу на бан ку, ко ја пу тем ак цеп ти ра ња ме ни це ста вља ко ри сни ку 
на рас по ла га ње свој бо ни тет (кре дит од го вор но сти), а ко ри сник кре ди та има 
мо гућ ност да упо тре бом ме ни це до ђе до го то вог нов ца.6 Ове де фи ни ци је 
нај че шће не об у хва та ју оба ве зе ко ри сни ка ак цепт ног кре ди та и нео д ре ђе но 
ука зу ју на не ке ка рак те ри сти ке по сла, ко ји ма че сто ни је ме сто код од ре ђи ва ња 

4 Рет ки су оп шти усло ви по сло ва ња ба на ка ко ји са др же по себ не нор ме о уго во ру о 
ак цепт ном кре ди ту, док се он по себ но на во ди у та ри фа ма ба на ка. Од ред бе уго во ра о ак-
цепт ном кре ди ту пре те жно су са др жа не у уна пред при пре мље ним бан кар ским обра сци ма 
уго во ра.

5 Ge org Graf, Ban kver trag srecht, Wi en 2018, 68; Chri stian Butschek, Ka ja Un ger, Ban kver-
 trag srecht, Wi en 2010, 4.

6 Her bert Schi mansky, Her man-Jo zef Bun te, Hans-Jürgen Lwow ski, Ban krechts-Hand buch 
Band II, München 2001, 1874. 
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пој ма по сла.7 Са др жин ска де фи ни ци ја би ла би она по ко јој код ак цепт ног кре-
ди та, ко ри сник из да је ме ни цу ко ју ву че на сво ју бан ку као тра са та, а бан ка 
да је ак цепт на ме ни ци, чи ме при хва та оба ве зу да ис ку пи ме ни цу на дан ње не 
до спе ло сти.8 Пре ма пот пу ни јој де фи ни ци ји, уго во ром о ак цепт ном кре ди ту 
бан ка се оба ве зу је на то да ће ак цеп ти ра ти ме ни цу ко ју кли јент бу де из дао 
и на њу ву као, чи ме као ак цеп тант, при хва та да ме ни цу ис пла ти о ње ној до-
спе ло сти, док се кли јент оба ве зу је да ће обез бе ди ти по кри ће за ис пла ту ме-
нич не су ме нај ка сни је у тре нут ку до спе ло сти ме ни це.9 Основ ни не до ста так 
са др жин ских де фи ни ци ја је да че сто не по ми њу оба ве зе ко ри сни ка ак цепт-
ног кре ди та.10 По себ на ка те го ри ја де фи ни ци ја су оне ко је по ред оба ве зе 
бан ке да ак цеп ти ра ме ни цу на во де и оба ве зу бан ке да ис пла ти ме ни цу по 
ње ној до спе ло сти.11 

Ак цепт ни кре дит има не ке зна чај не ка рак те ри сти ке. То је кре дит за ко ји 
бан ка не усту па кли јен ту сво ја нов ча на сред ства, већ му ста вља на рас по ла-
га ње сво ју од го вор ност, кре ди би ли тет, чи ме му олак ша ва да до ђе до го то вог 
нов ца или му омо гу ћа ва да ис пу ни нов ча не оба ве зе без упо тре бе нов ца, а 
ак цепт ни кре дит је ујед но и вр ста тзв. ме нич них кре ди та.12 Бан ка код ак цепт-
ног кре ди та не обез бе ђу је ли квид ност ко ри сни ка кре ди та, већ му обез бе ђу је 
мо гућ ност да уз по моћ ак цеп та ме ни це он на дру ги на чин при ба ви ку пов ну моћ 
(Ka u fkraft).13 Циљ овог по сла че сто је да се по сао уго во ри у стра ној ва лу ти, 
ка ко би ко ри сник мо гао про да јом ак цеп ти ра не ме ни це до ћи до од го ва ра ју ће 
ва лу те у ино стран ству, с об зи ром на то да је оте жа но при ба ви ти исту ва лу-
ту у до ма ћој зе мљи, а ме ни ца се мо же ескон то ва ти и у ино стран ству.14 По ред 
про да је ак цеп ти ра не ме ни це бан ци (есконт), ко ри сник ак цепт ног кре ди та 
ме ни цом мо же пла ћа ти за ро бу и услу ге, мо же је за ло жи ти и на дру ги на чин 
њо ме рас по ла га ти. Овај прав ни по сао пред ста вља по год ност за бан ку јер 

7 Вид. Ra i mund Bol len ber ger, Wil ma Dehn, Österreichisches Ban kver trag srecht-Band IV: 
Kreditgeschäft, Wi en 2012, 138; Hans-Pe ter Schwin tow ski, Frank A. Schäfer, Ban krecht: Com-
mer cial Ban king-In west ment Ban king, Köln-Ber lin 1997, 735.

8 Hart mut Re eb, Recht der Kre dit fi nan zi e rung, Wi en-München 1994, 44.
9 Сте ван Шо го ров, Бан кар ско пра во, Бе о град-Срем ска Ка ме ни ца 2009, 125.
10 Вид. Flo rian Klim scha, Car men Red mann, Der Kre di tver trag, Wi en 2018, 30; Si eg fried 

Kümpel, Bank- und Ka pi tal mar ktrecht, Köln 2000, 832; Слав ко Ца рић, Бан кар ски по сло ви и 
хар ти је од вред но сти, Но ви Сад 2000, 27; Мир ко Ва си ље вић, Ком па ниј ско и тр го вин ско 
пра во, Бе о град 2012, 349.

11 Fri e drich K. Feld ba usch, Hand buch der Bank pra xis, Frank furt A.M. 1968, 196; Erich 
Ac hter berg, Karl Lanz, Le xi kon für das Geld-, Bank- und Bör sen we sen, Frank furt Am Main 1967, 
45; Carl Zim mer man, Bankgeschäfte und Bank buc hun gen, Ber lin. 1928, 263. У де фи ни ци ји се 
по не где на во ди да овај кре дит обич но тра је три ме се ца. Вид. Al fred Jährig, Hans Schuck, 
Hand buch des Kreditgeschäfts, Wi es ba den 1989, 126.

12 С. Шо го ров, на ве де но де ло, 125-126.
13 Cla us-Wil helm Ca na ris, Ban kver trag srecht, Ber lin-New  York 1975, 886.
14 Ro land Er ne, Bank- und Börsenrecht, München 2014, 289.
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она ни је у оба ве зи да ан га жу је сво ја нов ча на сред ства (тзв. па сив ни кре дит)15 
а код ова квог бес ка мат ног кре ди та она оства ру је про ви зи ју.16 Ак цепт на про-
ви зи ја је нов ча на на кна да за ову по себ ну бан кар ску услу гу. Зна чај ак цепт ног 
кре ди та за ко ри сни ка је тај да он го тов но вац јеф ти ни је при ба вља не го код 
го то вин ског кре ди та.17 Ме ђу тим, основ ни циљ ак цеп ти ра ња ме ни це је да се 
по ве ћа бо ни тет и ква ли тет кли јен то ве ме ни це.18 Уго вор о ак цепт ном кре ди-
ту по ред пра ви ла обли га ци о ног пра ва, од ре ђен је и пра ви ли ма ме нич ног 
пра ва. За јед нич ка на ме ра уго вор них стра на је пру жа ње по себ не бан кар ске 
услу ге ак цеп ти ра ња ме ни це у скла ду са на ло гом ко ри сни ка.19 

2. ПРАВ НА ПРИ РО ДА УГО ВО РА О АК ЦЕПТ НОМ КРЕ ДИ ТУ

2.1. Прав ни по сло ви од зна ча ја за утвр ђи ва ње прав не при ро де  
уго во ра о ак цепт ном кре ди ту у упо ред ном пра ву20 

Уго вор о ак цепт ном кре ди ту се нај че шће од ре ђу је као под вр ста не ког 
дру гог прав ног по сла или се од ре ђу ју еле мен ти дру гих прав них по сло ва, 
ко ји ег зи сти ра ју код овог уго во ра. За ана ли зу раз ли чи тих схва та ња о прав-
ној при ро ди уго во ра, нео п ход на су са зна ња о пој му од го ва ра ју ћих по сло ва 
у упо ред ном пра ву.

У Ау стри ји по сао на ло га се озна ча ва тер ми ном Au ftrag.21 За на лог ни је 
про пи са на пи са на фор ма22 и он пред ста вља по себ ну вр сту Geschäftsfuhrung23 

15 Hans Ka e fer lein, Der Bank kre dit und se i ne Sic he run gen, Stut tgart 1937, 364.
16 С. Ца рић, на ве де но де ло, 26.
17 C. Zim mer man, на ве де но де ло, 263; Fri e drich Le it ner, Bank be tri eb und Bankgeschäfte, 

Frank furt A.M. 1923, 219. И дру ги ау то ри на во де да је код овог по сла ак цепт на про ви зи ја 
бан ке ре дов но ма ла. Вид. М. Ва си ље вић, на ве де но де ло, 349.

18 С. Ца рић, на ве де но де ло, 27. Слич но за спољ но тр го вин ске од но се и S. Kümpel, на-
ве де но де ло, 833.

19 Као и код дру гих уго во ра, нпр. уго во ра о ескон ту и про да је са од ло же ним пла ћа њем, 
кре дит се ов де ис ка зу је као еко ном ска функ ци ја по сла. За ре че но се ве зу је и чи ње ни ца да 
се ак цепт по пра ви лу ис ка зу је у би лан су ста ња бан ке као ње на па си ва, док се кре дит ис ка-
зу је као ње на ак ти ва. Вид. W. Hof mann, на ве де но де ло, 482.

20 Код ана ли зе пој ма не ког прав ног по сла, мо ра се во ди ти ра чу на о чи ње ни ци да се 
че сто је зич ки исти тер ми ни ко ри сте по не кад да озна че раз ли чи те прав не по сло ве по сво јој 
при ро ди, ка ко ме ђу раз ли чи тим прав ним си сте ми ма, та ко и у окви ри ма истог прав ног си-
сте ма (нпр. Dar le hen је кре дит и/или за јам). Са зна ња о овим по сло ви ма нам по ма жу при ли-
ком утвр ђи ва ња прав не при ро де уго во ра о ак цепт ном кре ди ту, а код уго во ра са еле мен том 
ино стра но сти, за кон ске нор ме о њи ма мо гу пред ста вља ти ме ро дав но пра во.

21 Ste van Per ner, Mar tin Spit zer, Ge org Ko dek, Bürger lic hes Recht, Wi en 2016, 279-280; 
Pe ter Apathy, An dre as Ri e dler, Bürger lic hes Recht Band III-Schul drecht Be son de rer Teil, Wi en-
Ne w York 2010, 46; Wol fgang Zankl, Bürger lic hes Recht, Wi en 2017, 157.

22 Hel mut Ko ziol, Ru dolf Wel ser, Grun driss des bürger lic hen Rechts, Wi en 2007, 210.
23 Geschäftsführung се пре во ди као во ђе ње по сло ва (по сло вод ство), а тај по сао од го ва-

ра на шем на ло гу. По сто је по сло вод ство са на ло гом од но сно скра ће но на лог или оно што се 
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чи ји је си но ним Geschäftsbesorgung24. Ме ђу тим, ABGB ре гу ли ше на лог (Au ftrag) 
у чла ну 1002 ff под на зи вом Bevollmächtigungsvertrag.25 Bevollmächtigungs-
vertrag (Vol lmacht, Ver tre tun gsmacht) је раз ли чит од на ло га и он је нај би жи 
на шем пу но моћ ју. Ме ша ње на ло га и пу но моћ ја ни је ус пе ло, са об зи ром да 
по сто је на ло зи и без пу но мо ћи, опу но мо ће ник ни је ду жан да по сту па, пу но -
моћ мо же би ти са др жа на и у дру гим по сло ви ма, те на лог пред ста вља уго вор 
док Vol lmacht пре те жно пред ста вља јед но стра ну из ја ву во ље да ва о ца овла-
шћења.26 По ред то га пре ма ABGB-у, Bevollmächtigungsvertrag под ра зу ме ва 
увек пред у зи ма ње рад ње у ту ђе име.27 По сто је и ста во ви да је Bevoll mächti-
gungs vertrag оп шти ји уго вор у окви ру ко га су ре гу ли са ни на лог и пу но моћ је.28 
Не мач ки BGB раз ли ку је Au ftrag (чл.662-674.) и Geschäfts besorgungsvertrag 
(чл. 675-675b).29 При хва та њем Au ftra ga оба ве зу је се при ма лац Au ftra ga да за 
ра чун да ва о ца Au ftra ga оба ви од ре ђе ни по сао без на кна де.30 Geschäfts besor-
gungs vertrag је са мо стал но пред у зи ма ње рад ње при вред ног ка рак те ра у 
ин те ре су дру го га и уз на кна ду од дру го га (ве ћи на бан кар ских по сло ва пред-
ста вља ју ове уго во ре).31 На бан кар ске по сло ве ко ји ни су по себ но за ко ном име-
но ва ни пре вас ход но се при ме њу ју нор ме о Geschäftsbesorgungsvertrag, а ту 
спа да и по сао ак цепт ног кре ди та.32 Швај цар ски за кон о обли га ци о ним од но си-
ма раз ли ку је оп шти или јед но став ни на лог (чл.394-406) и по је ди не по себ не 
вр сте на ло га, нпр. по сло вод ство без на ло га (чл.419-424).33 Пред мет уго во ра о 
на ло гу (ман дат) за ко ји ина че ни је про пи са на пи са на фор ма, мо же би ти прав на 
или фак тич ка рад ња од но сно по сао, као и пру жа ње услу ге (Di en stle i stung).34 

озна ча ва као Geschäftsführung mit Au ftrag и по сло вод ство без на ло га од но сно Geschäfts-
führung oh ne Au ftrag (чл. 1002-1044. All ge me i nes Bürger lic hes Ge set zbuch-ABGB, Stand am 
1.1.2017. Вид. He in rich Hon sell, Ne dim Pe ter Vogt, Wol fgang Wi e gand, Kom men tar zum schwei-
 ze  rischen Pri va trecht, Zürich-Bern-Ba sel 1992, 1962.

24 P. Apathy, A. Ri e dler, на ве де но де ло, 46-49.
25 S. Per ner, M. Spit zer, G. Ko dek, на ве де но де ло, 279. 
26 Hel mut Ko ziol, Pe ter Bydlin ski, Ra i mund Bol len ber ger, Kur zkom men tar zum ABGB, 

Wi en 2017, 1199; S. Per ner, M. Spit zer, G.Ko dek, на ве де но де ло, 280.
27 Art hur We i lin ger, Pri va trecht, Wi en 2013, 186.
28 H. Ko ziol, R. Wel ser, на ве де но де ло, 210; P. Apathy, A. Ri e dler, на ве де но де ло, 46.
29 Bürger lic hes Ge set zbuch- BGB, Stand am 12.07.2018.
30 Wol fgang Fi kentscher, Schul drecht, Ber lin-New  York 1997, 576.
31 Franz Jürgen Säcker, Ro land Ri xec ker, Hart mut Oet ker, Münche ner Kom men tar zum 

Bürger lic hen Ge set zbuch Band IV, Schul drecht-Be son de rer Teil II, München 2012, 2418-2419; W. 
Fi kentscher, на ве де но де ло, 580-581. BGB не са др жи де фи ни ци ју овог по сла већ је она те о-
риј ска и не про пи су је пи са ну фор му за уго вор.

32 F. J. Säcker, R. Ri xec ker, H. Oet ker, на ве де но де ло, 2435 и 2444.
33 Bun des ge setz be tref fend die Ergänzung des Schwe i ze rischen Zi vil ge set zbuc hes-Fünfter 

Teil: Obli ga ti o nen recht, Stand am 1.4.2017. По овом за ко ну Au ftrag и Geschäftsbesorgungsvertrag 
и Geschäftsführun gsver trag су си но ни ми.

34 Al fred Kol ler, An ton K. Schnyder, Jean Ni co las Druey, Das Schwe i ze rische Obli ga ti o-
nen recht, Zürich 2000, 546.
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И ве ћи на дру гих за кон ских из во ра са др жи по себ не нор ме о срод ним по сло-
ви ма на шем уго во ру о на ло гу.35

Уго вор о зај му у Ау стри ји се на зи ва Dar le hen sver trag.36 Уго вор о кре-
ди ту (Kre di tver trag) је уго вор о зај му нов ца са на кна дом (Zins-ка ма та), а 
уго вор не стра не су да ва лац кре ди та (не стрикт но бан ка) и ко ри сник кре ди та.37 
Dar le hen sver trag је у Не мач кој на зив за уго вор о нов ча ном зај му (BGB од 
чл. 488), а уко ли ко се као зај мо да вац нов ца ја вља бан ка, та да се овај уго вор 
на зи ва уго вор о кре ди ту (Bank kre dit или Kre di tver trag)38. Уго вор о не нов ча-
ном зај му уре ђен је под по себ ним на зи вом Sac hdar le hen sver trag (BGB од чл. 
607). Ме ђу тим, че сто се у ра ни јој не мач кој те о ри ји тер ми ном Dar le hen sver-
trag озна ча ва за јам нов ца и за јам дру гих за ме њи вих ства ри, што не од го ва-
ра не мач ком по зи тив ном за ко но дав ству.39 BGB не ко ри сти тер мин кре дит, 
већ је он об у хва ћен оп штим пој мом Geld dar le hen (нов ча ни за јам) од но сно 
Dar le hen.40 У Швај цар ској по сао кре ди та ни је по себ но ре гу ли сан, те Dar le-
hen sver trag об у хва та наш уго вор о зај му и уго вор о кре ди ту.41 

Уго вор о ак цепт ном кре ди ту че сто се од ре ђу је као под вр ста уго во ра о 
услу га ма (Di en stle i stun gver trag).42 Мно ги до ма ћи ау то ри сма тра ју да је је дан 

35 Та ко: 1. ита ли јан ски Co di ce Ci vi le (edi zi o ne 2016) од чл. 1703. уре ђу је,,Del man da to” 
код ко га пред мет уго во ра мо гу би ти са мо прав не рад ње, 2. шпан ски Co di co Ci vil (ста ње на 
дан 29.6.2017) од чл. 1709. уре ђу је,,Del man da to”, 3. хо ланд ски Bur ger lijk Bo ek 7. (ста ње на 
дан 19.09.2018) од чл. 414. уре ђу је,,Last ge ving”, 4. ма ђар ски 2013 évi V. tőrvény a Polgári 
Tőrvénykőnyvről од чл. 6:272 уре ђу је,,Megbizási szerződés „, ко ји је по за кон ској прет по став-
ци уго вор уз на кна ду. У овим и у дру гим на ве де ним гра ђан ским за ко ни ци ма и за ко ни ма, 
као и у бан кар ским и ме нич ним за ко ни ма на ве де них прав них си сте ма ни су про на ђе не 
прав не нор ме ко је по себ но уре ђу ју уго вор о ак цепт ном кре ди ту. 

36 ABGB, чл. 983-984. Ње гов пред мет мо же би ти но вац, али и дру ге за ме њи ве ства ри. 
Слич на де фи ни ци ја са др жа на је и у ЗОО-у, са том раз ли ком да са мо за уго во ре у при вре ди 
ва жи прет по став ка да су уз на кна ду, ако ни је друк чи је уго во ре но. Ин те ре сант но је да ЗОО 
уме сто тер ми на на кна да за за јам ко ри сти тер мин ка ма та (чл.557-558. ЗОО-а). У Ау стри ји 
за јам нов ца са на кна дом је уго вор о кре ди ту.

37 ABGB, чл. 988. Уго вор о кре ди ту је и уго вор ко ји обез бе ђу је го то вин ске тран сак-
ци је по по зи ву. Ши рим ту ма че њем ове нор ме ов де би се мо гао под ве сти ак цепт ни кре дит. 
Ме ђу тим, пре те жно се при хва та уже ту ма че ње по ко ме се под го то вин ске тран сак ци је по 
по зи ву под во де не ке дру ге вр сте кре ди та као што су кре дит но пи смо и Krediteröffnungsverträge.

38 W. Fi kentscher, на ве де но де ло, 527.
39 Не мач ки Dar le hen sver trag по свом пој му од го ва ра ау стриј ском Kre di tver trag. Су-

штин ски ово од го ва ра на шем пој му уго во ра о кре ди ту, али се код нас као да ва лац кре ди та 
увек ја вља бан ка.

40 R. Er ne, на ве де но де ло, 289. Ве ћи на не мач ких ау то ра ка да го во ри о прав ној при ро ди 
уго во ра о ак цепт ном кре ди ту као Dar le hens-у,они ква ли фи ку ју уго вор као нов ча ни за јам 
од но сно као кре дит, а не као оп шти за јам, с об зи ром на то да се као да ва лац ак цеп та ов де 
по ја вљу је бан ка. 

41 Bun des ge setz be tref fend die Ergänzung des Schwe i ze rischen Zi vil ge set zbuc hes (Fünfter 
Teil: Obli ga ti o nen recht), Stand am 1. April 2017, чл.312-318. 

42 Нпр. ру ски Гра ждан ский ко декс Рос сийско й Фе де ра ции (ста ње на дан 29.12.2017.) 
не са др жи по себ не нор ме о уго во ру о на ло гу. Ме ђу тим, од чла на 779. он уре ђу је по себ но 
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од кључ них про бле ма у про це су ства ра ња пра ва за пра во упо тре ба је зи ка.43 
Уко ли ко у овом ра ду ни је друк чи је на зна че но, тер ми ни Geschäftsbesorgungs-
vertrag и Au ftrag ко ри сте се у зна че њу ко је од го ва ра на шем уго во ру о на ло-
гу, а тер ми ни Dar le hen sver trag и Kre di tver trag у зна че њу ко је од го ва ра на шем 
уго во ру о кре ди ту.

2.2. Схва та ња о прав ној при ро ди уго во ра  
о ак цепт ном кре ди ту 

Ау то ри ко ји се ба ве пи та њем прав не при ро де уго во ра о ак цепт ном кре ди-
ту де ле се у две основ не гру пе. Пр вој гру пи при па да ју ау то ри ко ји од ре ђу ју 
је дин стве ну прав ну при ро ду уго во ра, а дру гој они ко ји од ре ђу ју не је дин-
стве ну прав ну при ро ду уго во ра.

У окви ру пр ве гру пе, пи сци од ре ђу ју уго вор о ак цепт ном кре ди ту као 
ме шо ви ти прав ни по сао или као под вр сту: кре ди та од го вор но сти, га ран циј-
ског по сла, кре ди та од но сно зај ма и на ло га. Ау то ри ко ји за у зи ма ју став о 
ме шо ви тој прав ној при ро ди уго во ра о ак цепт ном кре ди ту, од ре ђу ју прав не 
по сло ве ко ји до ми ни ра ју код овог уго во ра, а по пра ви лу су то кре дит и на лог. 
Не до ста так ових схва та ња је тај да ана ли зу прав не при ро де уго во ра сво де 
углав ном на основ ни мо да ли тет уго во ра о ак цепт ном кре ди ту, те да не пре-
ци зи ра ју ко ји еле мен ти кре ди та од но сно на ло га по сто је код уго во ра.44 Пре ма 
јед ном схва та њу, код основ ног об ли ка уго во ра ра ди се о кре ди ту од го вор но-
сти.45 Ако за ко ном ни је друк чи је про пи са но, кре дит од го вор но сти је еко ном-
ска ка те го ри ја, те се ова прав на ква ли фи ка ци ја уго во ра не мо же при хва ти ти. 
Пре ма дру гом схва та њу авал ни и ак цепт ни кре дит су пре ма BWG-у га ран циј-
ски по сло ви.46 Бан ка ак цеп ти ра њем ме ни це пре у зи ма са мо по ло жај га ран та 
за ме нич но пла ћа ње.47 По сто ји и став да је ак цепт ни по сао јем ство.48 Јем ство 
је ак це сор но сред ство обез бе ђе ња, што зна чи да уго вор о јем ству сле ди 

уго вор о услу га ма, а на лог је по сво јој при ро ди по себ на вр ста уго во ра о услу га ма. Код нас 
ни је по себ но ре гу ли сан оп шти уго вор о услу га ма.

43 Дра га на М. Ћо рић,,,Зна чај је зи ка за пра во”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду, 4/2017, 1573-1587, 1580.

44 Са мим тим је спор но ко је за кон ске нор ме при ме ни ти на кон кре тан уго вор. Пи сци 
по пра ви лу не об ја шња ва ју ар гу мен то ва но ка ко се мо же уго вор о ак цепт ном кре ди ту под ве-
сти под за кон ску де фи ни ци ју кре ди та. Ова квом ана ли зом, за не ма ру ју се еле мен ти прав них 
по сло ва код дру гих мо да ли те та уго во ра.

45 E. Ac hter berg, K. Lanz, на ве де но де ло, 45. 
46 C. Butschek, K.Un ger, на ве де но де ло, 4.
47 Hanns-Chri stoph Za hrnt, Die Sic her he it der Scheckeinlösung, Ber lin 1971, 277.
48 Fri e drich Le it ner, Bank be tri eb und Bankgeschäfte, Frank furt A.M. 1923, 219-220. Пре ма 

ау то ру бан ка мо же ескон то ва ти ме ни цу ко ју је ак цеп ти ра ла, али то не ути че на је дин стве ну 
при ро ду ак цепт ног кре ди та.
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прав ну суд би ну глав ног прав ног по сла.49 Ме ђу тим, уго вор о ак цепт ном кре-
ди ту ни је ак це со ран прав ни по сао, од но сно он је не за ви сан од основ ног 
прав ног по сла на осно ву ко га се из да је ме ни ца (нпр. по сао про да је). Бан кар-
ски га ран циј ски по сло ви су бан кар ска га ран ци ја, јем ство и дру ги по сло ви 
пре у зи ма ња од го вор но сти за дру го га, под усло вом да се по сло ви пре у зи ма-
ју за нов ча ну на кна ду.50 Ова кви ста во ви се не мо гу при хва ти ти из раз ло га 
што бан ка на осно ву уго во ра о ак цепт ном кре ди ту по ста је глав ни ду жник 
по ме ни ци. Од ре ђи ва њем ак цепт ног кре ди та као по сла пре у зи ма ња од го-
вор но сти за дру го га, не од ре ђу је се прав на при ро да по сла. Пре ма тре ћем 
схва та њу уго вор о ак цепт ном кре ди ту је по сво јој прав ној при ро ди кре дит 
(за јам).51 У кре дит ни по сао убра ја ју се нов ча ни за јам и дру ги по сло ви кре-
дит не при ро де.52 Пред мет уго во ра о кре ди ту мо же би ти но вац и су ро га ти 
нов ца, та ко да ак цеп ти ра ње ме ни це (нем. Ak zeptkre di tver trag) ко ју ко ри сник 
кре ди та ву че на да ва о ца кре ди та је вр ста уго во ра о кре ди ту.53 Че сто у му-
стра ма уго во ра о ак цепт ном кре ди ту сто ји од ред ба по ко јој бан ка одо бра ва 
кре дит у од ре ђе ној ви си ни свом кли јен ту.54 По је ди ни ау то ри сма тра ју да се 
ра ди о по себ ној вр сти кре ди та по ла зе ћи од кла си фи ка ци је бан кар ских по-
сло ва у за ко ну (KWG) по ко јој ак цепт ни кре дит спа да у кре дит не по сло ве 
(нем. Kreditgeschäft).55 Ме ђу тим, за кон не са др жи прав ну де фи ни ци ју кре-
дит ног по сла, већ на во ди са мо вр сте кре дит ног по сла, из че га ло гич ки про-
из ла зи чи ње ни ца да је те шко утвр ди ти прав ну при ро ду по сла.56 Ак цепт ни 
кре дит је та ква вр ста кре ди та ко ји бан ка да је свом кли јен ту на тај на чин што 

49 Вид. де таљ ни је Бо јан Пај тић,,,Прав но уре ђе ње ин сти ту та јем ства и ње го вих де-
ри ва та-Про бле ми и пред ло зи de le ge fe ren da”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом 
Са ду, 1/2018, 169-180.

50 Bun des ge setz über das Bank we sen-BWG, вер зи ја од 7.11.2018. го ди не (Ау стри ја), чл.1. 
ст.1. тач.8. Од ре ђи ва ње прав не при ро де по сло ва по пра ви лу не пред ста вља пред мет си сте-
мат ских за ко на о бан ка ма. 

51 Због тер ми но ло шких про бле ма, че сто је те шко утвр ди ти да ли се го во ри о зај му 
или о кре ди ту. Раз ли ко ва ње мо же има ти зна чај не по сле ди це у по гле ду нор ми о на кна да ма, 
о фор ми по сла и слич но. 

52 Ra i ner Borns, Das österreichische Ban krecht, Wi en 2006, 8.
53 H. Hon sell, N. P. Vogt, W. Wi e gand, на ве де но де ло, 1535. Овај став се мо же при хва-

ти ти, са мо ако се код кре ди та ак цепт и нов ча но по кри ће ак цеп та од ре де као исто вр сне 
фи нан сиј ске ства ри и да је за кон као пред мет уго во ра о кре ди ту по ред нов ца про пи сао из-
ри чи то и су ро га те нов ца.

54 Wil helm Schütz, Bankgeschäftliches For mu lar buch, Köln 1966, 317.
55 Th. Ga bler, Ban krecht, Wi es ba den 1975, 557-558; H. P. Schwin tow ski, F. A. Schäfer, 

на ве де но де ло, 530; S. Kümpel, на ве де но де ло, 833. По след њи ау тор сма тра да се за кон ска 
кла си фи ка ци ја бан кар ских по сло ва мо ра по што ва ти, што не зна чи да је она ква ли тет на. 
Ме ђу тим, ау то ри не узи ма ју у об зир да су код ове кла си фи ка ци је кре дит них по сло ва пре те жно 
ко ри шће ни еко ном ски, а не прав ни кри те ри ју ми. Вид. Ge setz über das Kre dit we sen-KWG  
(Kre dit we sen ge setz), вер зи ја од 10.07.2018. го ди не (Не мач ка), чл.1. ст.1. тач.2.

56 C. W. Ca na ris, на ве де но де ло, 864. 
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је при хва ти ла да пла ти (ак цеп ти ра ла) ме ни цу ко ју је он из дао; то је је дан вид 
ин ди рект ног кре ди та.57 Ак цепт ни кре дит (лат. ac ci pe re=при хва ти ти) је фор-
ма зај ма ко ја се пре вас ход но ко ри сти у ме ђу на род ним по слов ним од но си ма 
за крат ко роч на и сред њо роч на фи нан си ра ња.58 Ак цепт ни кре ди ти су по себ на 
вр ста бан кар ских крат ко роч них кре ди та.59 По је ди ни ау то ри сма тра ју да се 
ра ди о кре ди ту у че ка њу, те да ако бан ка ис пла ти ме ни цу има пра во ре гре сног 
зах те ва пре ма ко ри сни ку, што би зна чи ло вра ћа ње кре ди та бан ци.60 Не до ста-
так схва та ња о уго во ру као под вр сти по сла кре ди та, је тај што се у ве ћи ни 
зе ма ља уго вор о ак цепт ном кре ди ту не мо же под ве сти под за кон ски по јам 
уго во ра о кре ди ту.61 

Пре ма че твр том схва та њу, ак цепт ни кре дит је по сво јој прав ној при ро ди 
на лог (Au ftrag), јер се бан ка пре у зи ма њем од го вор но сти оба ве за ла на из вр-
ше ње не ке пра вом уре ђе не рад ње.62 Бит на осно ва бан кар ских уго во ра је 
Geschäftsbedingungsvertrag.63 Иа ко, код уго во ра о ак цепт ном кре ди ту до ми-

57 Иви ца Јан ко вец, При вред но пра во, Бе о град 1999, 611. Пре ма овом ау то ру, ако ко ри сник 
кре ди та не ис пла ти ме нич ну сво ту о до спе ло сти, па то бу де мо ра ла да учи ни бан ка-ак цеп тант, 
ин ди рект ни кре дит се пре тва ра у ди рект ни. Бан ка ће има ти пра во да зах те ва од ко ри сни ка 
кре ди та да јој вра ти из нос ко ји је мо ра ла да пла ти ме нич ном по ве ри о цу. Си ту а ци ја је иста као 
да је бан ка не по сред но ко ри сни ку кре ди та ис пла ти ла тај из нос. Чи ни се да би ов де ко ри шће-
ни тер мин ин ди рект ни кре дит од го ва рао на пред опи са ном кре ди ту од го вор но сти, ме нич на 
сво та по кри ћу ме нич ног из но са, а зах тев бан ке ре гре сном зах те ву од ре ђе не при ро де.

58 An dre as Fan drich, Ines Kar per, Bank- und Ka pi tal mar ktrecht, München 2012, 269.
59 С. Ца рић, на ве де но де ло, 27.
60 Пре ма на шем ме нич ном пра ву, ак цеп тант (бан ка) ка да ис пла ти ме нич ни из нос 

ре ми тен ту не ма пра во ме нич ног ре гре са пре ма тра сан ту, од но сно ме нич на оба ве за ко нач но 
пре ста је. Ре грес ис пла ће ног нов ча ног из но са ре ми тен ту, у обли га ци о но прав ном сми слу не 
би се мо гао оква ли фи ко ва ти као бан чин зах тев за вра ћа њем кре ди та, ко ји је ис пла ћен тре-
ћем ли цу, већ као зах тев за ис пу ње њем уго вор не оба ве зе ко ри сни ка ак цепт ног кре ди та да 
пла ти по кри ће са чи јим пла ћа њем је у доц њи, уз пра во бан ке на на кна ду ште те (не ма еле-
ме на та кре ди та ни код ме нич них пра ва за пла ћа њем по кри ћа). У обли га ци о но прав ном 
сми слу, ипак се мо же ра ди ти о зах те ву за вра ћа њем кре ди та, те пла ћа њем ка ма те, са мо 
уко ли ко је уго во ре на оба ве за бан ке да кре ди ти ра ко ри сни ка ак цепт ног кре ди та (тј. да се 
ис пла та ак цепт не су ме из вр ши из сред ста ва бан ке) за слу чај да он не обез бе ди бла го вре ме-
но по кри ће. У по гле ду оба ве зе ак цеп ти ра ња ме ни це, уго вор о ак цепт ном кре ди ту и да ље 
за др жа ва еле мен те на ло га од но сно ов де је он ме шо ви ти прав ни по сао. По се бан је слу чај 
ка да ак цепт на бан ка ис пла ти ме ни цу ре ми тен ту (дру гој бан ци) ко ју је пр во ак цеп ти ра ла, 
за тим ескон то ва ла код се бе, те ре е скон то ва ла бан ци ре ми тен ту. Ме ђу тим, ту у прав ном 
сми слу до ми ни ра ју еле мен ти по сла на ло га и про да је (Вид. у да љем тек сту).

61 За кон о обли га ци о ним од но си ма – ЗОО,,,Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, 
„Сл. лист СРЈ” бр. 31/93, чл.1065-1068. Де таљ ни је о ово ме би ће ре чи у тек сту ко ји сле ди.

62 G. Graf, на ве де но де ло, 68.
63 Hans-Ul rich Fuchs, Zur Le hre vom all ge me i nen Ban kver trag, Bern 1982, 5. Ово про-

из ла зи и из ау стриј ских All ge ma i ne Geschäftsbedingungen für Bankgeschäfte –AGB (no vem bar 
2015), у ко ји ма се за по тре бе бан кар ских по сло ва уре ђу је пру жа ње бан кар ских услу га и 
на ло га кли је на та. За на ло ге кли јен та про пи са на је пи са на фор ма, од но сно од го ва ра ју ћи 
фор му ла ри. Исто и не мач ки AGB der pri va ten Ban ken (jul 2018).
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ни ра ју еле мен ти на ло га, он се не мо же по сво јој прав ној при ро ди од ре ди ти 
као под вр ста по сла на ло га.64

У те о ри ји се ис ти че да се ак цепт ни кре дит ко ри сти нај че шће по ве за но 
са есконт ним по слом, од но сно да бан ка ко ја је ак цеп ти ра ла ме ни цу исту 
ескон ту је код се бе.65 Пре ма пи сци ма из пр ве основ не гру пе, уго ва ра ње 
ескон та не ме ња је дин стве ну прав ну при ро ду уго во ра.66 Ов де се есконт 
схва та или као кре ди ти ра ње ко ри сни ка ак цепт ног кре ди та или као ку по про-
да ја ме ни це. Уго вор не стра не у јед ном уго во ру ком би ну ју деј ства ак цепт ног 
кре ди та и ескон та од но сно за кљу чу ју ме шо ви ти прав ни по сао, што се пре 
све га ви ди из раз ли ко ва ња ак цепт не и дис конт не про ви зи је.67 Ово не мо ра 
увек би ти тач но с об зи ром на то, да уко ли ко ни је уго во ре но у ко јим аспек-
ти ма ће се при ме њи ва ти од ре ђе не прав не нор ме ова два по сла (тзв. ком би-
на ци ја прав них нор ми), не ће се ра ди ти о ком би но ва ном (ме шо ви том) по слу. 
Ту ће се пре ра ди ти о јед ном до ку мен ту у ко ме су са др жа на два уго во ра: 
уго вор о ак цепт ном кре ди ту и уго вор о ескон ту.68 Ако бан чин кли јент же ли 
да до ђе до го то вог нов ца, он мо ра да до би је два кре ди та; нај пре ак цепт ни а 
по том есконт ни.69 Пи сци из дру ге основ не гру пе сма тра ју да уго ва ра ње 
ескон та код бан ке ко ја је ак цеп ти ра ла ме ни цу, за сво ју по сле ди цу има не је-
дин стве ну прав ну при ро ду уго во ра о ак цепт ном кре ди ту. У си ту а ци ји ка да 
бан ка да је са мо свој ак цепт, по сто ји прав ни од нос уго во ра о на ло гу 
(Geschäftsbesorgungsvertrag), с об зи ром на то да бан ка у овој си ту а ци ји има 
оба ве зу да пре у зме од го вор ност за ра чун кли јен та, док у дру гим си ту а ци-
ја ма, као што је ескон то ва ње ме ни це од стра не бан ке ко ја ју је ак цеп ти ра ла, 
по сто ји прав ни од нос кре ди та (Kre di tver trag-Dar le hen sver trag).70 Ак цепт ни 
кре дит се ква ли фи ку је и као по сао са еле мен ти ма Dar le hen sver trag и 
Geschäftsbesorgungvertrag, али уко ли ко ак цепт на бан ка ак цеп ти ра ну ме ни цу 
ескон ту је код се бе, та да је уго вор из ме ђу бан ке и ње ног кли јен та Dar le hens-
ver trag.71 Ово по след ње ва жи са мо ако је соп стве ни есконт од по чет ка уго-

64 Код од ре ђи ва ња прав не при ро де оп штег уго во ра о ак цепт ном кре ди ту, мо ра ју се 
ана ли зи ра ти сви ње го ви мо да ли те ти ко ји су уста ље ни у прак си и мо ра се во ди ти ра чу на о 
ње го вим дру гим спе ци фич но сти ма.

65 S. Kümpel, на ве де но де ло, 833; H. Re eb, на ве де но де ло, 44.
66 Karl-Jo seph Gördel, Di e trich Ohlmeyer, Das Kreditgeschäft, Wi es ba den 1995, 20-21.
67 W. Schütz, на ве де но де ло, 317; E. Ac hter berg, K. Lanz, на ве де но де ло, 46. 
68 Уко ли ко уго вор не стра не ни су ис кљу чи ле при ме ну не ких дис по зи тив них нор ми, 

фак тич ки је исто да ли су ова два по сла са др жа на у јед ном или у два до ку мен та. Раз ло зи за 
је дан до ку мент ле же у еко но мич но сти и ефи ка сно сти бан кар ских по сло ва. По ред то га бан ка 
од мах сти че пра во на две про ви зи је.

69 С. Шо го ров, на ве де но де ло, 126.
70 R. Bol len ber ger, W. Dehn, на ве де но де ло, 139; F. Klim scha, C. Red mann, на ве де но 

де ло, 30; R. Er ne, на ве де но де ло, 289. У до ма ћој ли те ра ту ри Dar le hen sver trag се пре во ди и 
као по сао зај ма и као по сао кре ди та.

71 F. J. Säcker, R. Ri xec ker, H. Oet ker, на ве де но де ло, 2444.
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во рен.72 Уко ли ко бан ка по ред ак цеп та обез бе ђу је кли јен ту и го тов но вац, 
пре те жну са др жи ну уго во ра о ак цепт ном кре ди ту та да пред ста вља кре дит.73 
Ме ђу тим, прав на при ро да ак цепт ног кре ди та је сло же ни ја од ре че ног и сто-
га тре ба раз ли ко ва ти че ти ри слу ча ја.74 Пр ви слу чај је си ту а ци ја ка да кли јент 
не за ви сно од бан ке рас по ла же ак цеп ти ра ном ме ни цом и та да се ра ди о 
Geschäftsbesorgungsvertrag.75 Дру ги слу чај је си ту а ци ја ка да бан ка са ма 
ескон ту је ме ни цу ко ју је ак цеп ти ра ла и та да је уго вор по сво јој при ро ди 
пре те жно кре дит. Ни је ја сно за што ау то ри у дру гом слу ча ју есконт не ква-
ли фи ку ју као по сао ку по про да је, од но сно не на во де про да ју као еле ме нат 
уго во ра.76 Ово ни је у су прот но сти са об ја шње њем да се код соп стве ног ескон-
та ра ди о по слу ку по про да је.77 Пре ма јед ном ста ву, од ли ка кре ди та ов де је 
са др жа на у ре гре сном ме нич ном зах те ву бан ке пре ма ко ри сни ку ак цепт ног 
кре ди та.78 На и ме, кре дит мо же по сто ја ти код ак цепт ног кре ди та са мо он да 
ка да бан ка да је сво ја нов ча на сред ства, а то је слу чај кад есконт уjе соп стве ну 

72 Jens Ni el sen, Das Ban krecht, Ham burg 1966, 114. Ау тор ука зу је и на то да је ко ри сник 
ак цепт ног кре ди та ду жан да у скла ду са AGB обез бе ди ак цепт но по кри ће нај ка сни је је дан 
рад ни дан пре до спе ло сти ме ни це; E. Ac hter berg, K. Lanz, на ве де но де ло, 45. Ве ро ват но се 
ту ми сли, да истим по слом мо ра ју да се уго во ре ак цепт ни кре дит и есконт. Да кле, ре че но 
не ва жи ако се есконт на кнад но уго во ри.

73 H.Schi mansky, H. J. Bun te, H. J. Lwow ski, на ве де но де ло, 1874.
74 C. W. Ca na ris, на ве де но де ло, 887-888.
75 Слич но и H. Re eb, на ве де но де ло, 45. Ов де ау тор пре ци зи ра да се ра ди о Geschäfts-

besorgung са ка рак те ром Wer kver trag-a, од но сно уго во ра о де лу. Ме ђу тим, те шко би се 
уго вор о ак цепт ном кре ди ту мо гао под ве сти под по јам уго во ра о де лу, с об зи ром да де ло 
под ра зу ме ва из во ђе ње не ких ра до ва, а ак цеп ти ра ње ме ни це је по себ на бан кар ска рад ња.

76 У суд ској прак си у упо ред ном пра ву по сао ескон та се пре те жно ква ли фи ку је као 
по сао про да је. Вид. С. Шо го ров, на ве де но де ло, 147.

77 H. Re eb, на ве де но де ло, 46. Кре ди ти ра ње се мо же схва ти ти и као функ ци ја уго во ра.
78 Ре че но се не би мо гло при хва ти ти. Пр вен стве но, ка да бан ка ескон ту је код се бе 

ме ни цу ко ју је ак цеп ти ра ла, код уго во ра и да ље по сто је еле мен ти по сла на ло га у де лу уго-
во ра ко ји се од но си на ак цеп ти ра ње ме ни це. По ред то га, по сао ескон та је по сво јој при ро ди 
по сао про да је, а не кре дит. Пре вас ход но не до ста је ка ма та и уго вор на оба ве за вра ћа ња нов-
ца. Ов де се бан ка ја вља у дво стру ком прав ном по ло жа ју. Ка да ин до си ра ме ни цу на но вог 
ре ми тен та, она има по ло жај и ак цеп тан та и ин до сан та. Ве ро ват но се еле ме нат кре ди та 
ви ди у пра ву бан ке на ре гре сни ме нич ни зах тев пре ма тра сан ту (ко ри сни ку ак цепт ног кре-
ди та), кад она ис пла ти ме ни цу као ин до сант. Ме ђу тим, ка да ре ми тент же ли да на пла ти ме-
ни цу, он је мо ра пр во пре зен то ва ти на ис пла ту бан ци као ак цеп тан ту. Као про фе си о нал на 
фи нан сиј ска ор га ни за ци ја, бан ка ће рет ко од би ти да ис пла ти уред но пре зен то ва ну ме ни цу 
на ис пла ту. Ка да је ис пла ти као ак цеп тант, она не ма пра во ре гре сног ме нич ног зах те ва пре-
ма тра сан ту. Уко ли ко би бан ка из у зет но од би ла ис пла ту ме ни це у по ло жа ју ак цеп тан та, не 
ви ди се раз лог за што би ре ми тент по но во зах те вао ис пла ту пре ма бан ци са да у по ло жа ју 
ин до сан та (ре гре сног ме нич ног ду жни ка). Је ди ни раз лог за то, мо же би ти пра во бан ке као 
ин до сан та на ре гре сни зах тев пре ма тра сан ту. Ова ква си ту а ци ја це ни ла би се пре ма окол но-
сти ма слу ча ја, те би тра сант имао евен ту ал но пра во на од го ва ра ју ће при го во ре (нпр. ако је 
већ пла тио по кри ће). Без об зи ра на на ве де но, не мо же се ре гре сни зах тев ин до сан та, ту ма-
чи ти као зах тев за вра ћа њем кре ди та (дис конт не-ку по про дај не це не или ме нич не су ме). 
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ме ни цу.79 По себ но је об ја шње ње по ко ме се у дру гом слу ча ју ра ди о ме ша ви-
ни Geschäftsbesorgungsvertrag и Dar le hen sver trag.80 Код дру гог слу ча ја, не 
по ја шња ва ју се по ме ну ти еле мен ти уго во ра и за не ма ру ју се еле мен ти про-
да је. Тре ћи и че твр ти слу чај су си ту а ци је ка да бан ка ескон ту је ак цеп ти ра ну 
ме ни цу код дру ге бан ке. Уко ли ко то чи ни у ин те ре су свог кли јен та на осно-
ву од го ва ра ју ћег спо ра зу ма са кли јен том ра ди се о Geschäftsbesorgungsvertrag. 
Ау то ри углав ном не го во ре о то ме, да се ту ра ди о на ло гу по во дом ак цеп ти-
ра ња ме ни це и о на ло гу по во дом ескон то ва ња ме ни це по сред ством бан ке 
ак цеп тан та код дру ге бан ке.81 У че твр том слу ча ју, код ко га ак цепт на бан ка 
ескон ту је ко ри сни ко ву ме ни цу код дру ге бан ке без од го ва ра ју ћег спо ра зу ма 
са ко ри сни ком, од но сно, бан ка то учи ни за свој ра чун, ра ди се о Dar le hen-
sver trag. Не до ста так ова квог схва та ња, је што за не ма ру је еле мен те по сла 
на ло га по во дом ак цеп ти ра ња ме ни це, док би се код ескон то ва ња без на ло га 
ко ри сни ка пре вас ход но ра ди ло о по сло вод ству без на ло га од но сно о не пра-
вом по сло вод ству.82 

За јед нич ки не до ста ци дру ге основ не гру пе схва та ња су да: не раз ма-
тра ју и дру ге мо да ли те те уго во ра о ак цепт ном кре ди ту (нпр. ка да се уго во-
ри оба ве за кре ди ти ра ња ко ри сни ка ако не обез бе ди бла го вре ме но по кри ће); 
прав ну при ро ду уго во ра за по је ди ни слу чај сво де ис кљу чи во на под вр сту 
јед ног по сла, за не ма ру ју ћи при то ме уго вор не еле мен те дру гих по сло ва ко ји 
по сто је; че сто прав ну при ро ду уго во ра од ре ђу ју уоп ште но, по не кад и по-
гре шно; не ги ра ју мо гућ ност утвр ђи ва ња је дин стве не прав не при ро де оп штег 
уго во ра о ак цепт ном кре ди ту.83

2.3. Прав на при ро да уго во ра о ак цепт ном кре ди ту у пра ву  
Ре пу бли ке Ср би је

Код ква ли фи ка ци је прав не при ро де уго во ра о ак цепт ном кре ди ту мо ра 
се по ћи од де фи ни ци је оп штег мо де ла уго во ра.84 Уго во ром о ак цепт ном 

Бан ка ре грес оства ру је као пре но си лац ме ни це. Из на ве де них раз ло га ов де уго вор има 
еле ме на та на ло га и про да је.

79 S. Kümpel, на ве де но де ло, 833.
80 H. Schi mansky, H. J. Bun te, H. J. Lwow ski, на ве де но де ло, 1612.
81 На и ме, по во дом ак цеп ти ра ња ме ни це има ју се при ме ни ти оп шта пра ви ла о по слу 

на ло га, док се код ескон то ва ња по сред ством ак цепт не бан ке, у за ви сно сти од прав ног си-
сте ма мо гу при ме ни ти и по себ не нор ме о прав ном по слу ко ји је по пра ви лу по сво јој при-
ро ди под вр ста по сла на ло га (нпр. ко ми си он, за сту па ње и слич но).

82 ЗОО, чл.220-228.
83 Иа ко је уго вор о ак цепт ном кре ди ту у ве ли кој ме ри у бан кар ској прак си европ ских 

зе ма ља ујед на чен, за јед нич ки став о прав ној при ро ди уго во ра не по сто ји.
84 У прак си се нај че шће ко ри сте че ти ри по себ на мо да ли те та овог уго во ра. Пр ви мо да ли-

тет ег зи сти ра и код дру гих мо да ли те та. Он је основ ни мо да ли тет уго во ра, код ко га се бан ка 
оба ве зу је да ак цеп ти ра ко ри сни ко ву ме ни цу. Код дру гог мо да ли те та, бан ка се оба ве зу је и 
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кре ди ту оба ве зу је се ак цепт на бан ка да у скла ду са њим ак цеп ти ра ме ни цу 
ко ју из да је и на бан ку ву че ко ри сник ак цепт ног кре ди та, те да ме ни цу ис-
пла ти о ње ној до спе ло сти, док се ко ри сник оба ве зу је да за ову услу гу бан ци 
пла ти на кна ду (ак цепт на про ви зи ја и тро шко ви), те да бла го вре ме но обез-
бе ди по кри ће ак цепт не су ме.85 Уго во ром о ак цепт ном кре ди ту у прак си се 
уго во ра ју и дру ге оба ве зе, у за ви сно сти о ком мо да ли те ту уго во ра се у кон-
крет ном слу ча ју ра ди.86 Зна чај на ка рак те ри сти ка овог уго во ра је и ње гов од-
нос са пра ви ли ма ме нич ног пра ва, као и по се бан од нос са из да том ме ни цом.87 

Три су мо гу ћа ре ше ња прав не при ро де уго во ра о ак цепт ном кре ди ту: 
уго вор је под вр ста не ког дру гог прав ног по сла; уго вор је ме шо ви ти прав ни 
по сао; уго вор је sui ge ne ris прав ни по сао.88 Уко ли ко би се уго вор од ре дио 
као под вр ста не ког дру гог по сла (нпр. на ло га), ти ме прав на при ро да уго во ра 
не би би ла у це ло сти об у хва ће на.89 У на шој зе мљи овај уго вор не мо же се 
оква ли фи ко ва ти ни као уго вор о кре ди ту.90 На и ме, код кре ди та за кон про-
пи су је да бан ка ко ри сни ку кре ди та ста ви на рас по ла га ње од ре ђе ни нов ча ни 
из нос, док код ак цепт ног кре ди та, уко ли ко друк чи је ни је уго во ре но, бан ка 
не ма ту оба ве зу.91 По за ко ну се код кре ди та ду гу је вра ћа ње при мље ног нов-
ча ног из но са и пла ћа ње ка ма те, док код ак цепт ног кре ди та ко ри сник пла ћа 
ак цепт ну про ви зи ју, по пра ви лу у јед но крат ном из но су и обез бе ђу је по кри-
ће за ис пла ту ме ни це. За ко ни по пра ви лу про пи су ју нај ви ши из нос ка ма те, 

да ак цеп ти ра ну ме ни цу ескон ту је код се бе. Тре ћим мо да ли те том уго во ра она се оба ве зу је 
и да ак цеп ти ра ну ме ни цу ескон ту је код дру ге бан ке. Че твр тим мо да ли те том, оба ве зу је се 
бан ка и да из вр ши ис пла ту ак цепт не су ме из соп стве них сред ста ва, за слу чај да ко ри сник 
бла го вре ме но не обез бе ди нов ча но по кри ће ак цепт не су ме. У од но су на по ме ну те оба ве зе 
бан ке, ко ри сник ак цепт ног кре ди та има ко ре спо дент не оба ве зе.

85 Ме ђу ау то ри ма је спор но, да ли по сто ји уго вор на оба ве за бан ке пре ма ко ри сни ку, 
да по прав но ва ља ном зах те ву ре ми тен та из вр ши ис пла ту ак цепт не су ме из по кри ћа ко ри-
сни ка. Чи ни се да је обли га ци о но прав ни циљ уго во ра ња пла ћа ња по кри ћа ак цепт не су ме 
и уго ва ра ње по ме ну те оба ве зе бан ке. Ова оба ве за је по сво јој прав ној при ро ди на лог. Пи-
та ње по ка зу је свој на ро чит зна чај у слу ча ју ни шта во сти ме ни це.

86 Ка да се бан ка уго во ром оба ве же да из вр ши ис пла ту ак цепт не су ме из соп стве них 
сред ста ва (да кре ди ти ра ко ри сни ка), уко ли ко ко ри сник не обез бе ди по кри ће до до спе ло сти 
ме ни це, ко ри сник сти че пра во на по се бан обли га ци о но прав ни зах тев пре ма бан ци. Уго во-
ре не оба ве зе од ре ђу ју прав ну при ро ду уго во ра.

87 То уго во ру да је и ка рак те ри сти ке јав но прав не при ро де.
88 Циљ овог ра да је од ре ђи ва ње је дин стве не прав не при ро де оп штег уго во ра о ак-

цепт ном кре ди ту. 
89 Код овог уго во ра до ми ни ра ју еле мен ти на ло га, али по сто ја ње ви ше ње го вих вр ста 

у прак си, ко ји има ју еле ме на та и дру гих по сло ва, не да је осно ва да се уго вор оква ли фи ку је 
као по себ на вр ста по сла на ло га. 

90 Пре ма За ко ну о бан ка ма „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015, 
чл.4. ст.1. тач.2, кре дит ни по сло ви су да ва ње и узи ма ње кре ди та, а пре ма чл.2. за ко на кре дит 
има зна че ње од ре ђе но у За ко ну о обли га ци о ним од но си ма. На ве де ни раз ло зи због ко јих се 
уго вор не мо же сма тра ти кре ди том, сход но се од но се и на за јам.

91 ЗОО, чл. 1065.



1808

Ма рио И. Вој нић Хај дук, Прав на при ро да уго во ра о ак цепт ном кре ди ту... (стр. 1795–1815)

док пре ма пра ви ли ма уго во ра о на ло гу, ако друк чи је ни је уго во ре но, на ло го-
да вац ду гу је на кна ду у уо би ча је ној ви си ни, а ако о то ме не ма оби ча ја он да 
пра вич ну на кна ду.92

Код основ ног мо да ли те та уго во ра о ак цепт ном кре ди ту по ја вљу ју се 
еле мен ти на ло га у од но су на оба ве зу ак цеп ти ра ња ме ни це. Код дру гог мо-
да ли те та код ко га се бан ка оба ве за ла да ак цеп ти ра и ескон ту је код се бе исту 
ме ни цу, по ја вљу ју се еле мен ти на ло га и про да је (ескон та).93 Еле ме нат про-
да је огле да се у пре но су ме ни це на бан ку. Дру ги мо да ли тет уго во ра на зи ва 
се у те о ри ји и ак цепт ни есконт или Privatdiskontgeschäft и ње го ва при ро да 
се од ре ђу је или као на лог од но сно кре дит или као ме шо ви ти од но сно sui 
ge ne ris прав ни по сао. Ме ђу тим, прав на при ро да овог мо да ли те та је спор на.94 
Ако се до дат ним од ред ба ма бан ка оба ве же да ће ко ри сни ко ву ме ни цу не 
са мо ак цеп ти ра ти, већ и ескон то ва ти у дру гој бан ци, та да се мо ра ју узе ти у 
об зир пра ви ла уго во ра о на ло гу, као и пра ви ла за уго вор о ко ми си о ну и о 
за сту па њу, ако бан ка за ра чун или у име и за ра чун ко ри сни ка ме ни цу, ко ју 
је ак цеп ти ра ла, ескон ту је у дру гој бан ци.95 Та да се из ме ђу ак цепт не и есконт-
не бан ке фор ми ра есконт ни од нос, ме ђу тим из ме ђу ак цепт не бан ке и ко ри-
сни ка ак цепт ног кре ди та се у по гле ду ескон то ва ња ме ни це код дру ге бан ке, 
ја вља за ступ нич ки од но сно ко ми си о ни од нос. Ово је тре ћи мо да ли тет уго-
во ра ко ји у за ви сно сти од окол но сти слу ча ја мо же има ти и еле ме на та по сре-
до ва ња.96 Код че твр тог мо да ли те та уго во ра по ја вљу ју се по ред еле ме на та 
на ло га и еле мен ти кре ди та. Еле мен ти на ло га су исти као код основ ног мо-
да ли те та уго во ра, док се еле мен ти кре ди та ја вља ју код ко ри шће ња нов ча них 

92 На ак цепт ну про ви зи ју при ме њу ју се нор ме о на кна ди код уго во ра о на ло гу, ЗОО, 
чл.761-762. 

93 Прав на при ро да уго во ра о ескон ту је спор на и у ве зи са њом до ми ни ра ју схва та ња 
да се ра ди о уго во ру о про да ји по тра жи ва ња или о по себ ној вр сти уго во ра о кре ди ту. Вид. 
С. Шо го ров, на ве де но де ло, 146-147.

94 Ако у уго во ру, уго ва ра чи ком би ну ју од ре ђе не за кон ске нор ме о на ло гу и нор ме о 
ескон ту (про да ји) ра ди ло би се о ме шо ви том прав ном по слу, ко ји је по сво јој при ро ди пре-
те жно са мо ста лан, од но сно ни је ни ак цепт ни ни есконт ни кре дит, већ њи хо ва ме ша ви на. 
Уко ли ко у јед ном до ку мен ту ег зи сти ра ју оба ве зе из уго во ра о ак цепт ном кре ди ту и из уго-
во ра о ескон ту, та да ови уго во ри не гу бе сво ју прав ну са мо стал ност, али се та да ра ди о 
основ ном мо да ли те ту ак цепт ног кре ди та, а не о дру гом мо да ли те ту и о ескон ту са др жа ним 
у јед ном пи сме ну. Ипак, ако би у уго во ру еле мен ти по во дом ак цеп ти ра ња ме ни це би ли до-
ми нант ни у за ви сно сти од окол но сти слу ча ја, ра ди ло би се о дру гом мо да ли те ту уго во ра о 
ак цепт ном кре ди ту са по себ ном оба ве зом бан ке да ескон ту је код се бе ме ни цу ко ју је ак цеп-
ти ра ла.

95 С. Шо го ров, на ве де но де ло, 129.
96 У тре ћем слу ча ју ће се по не ким ста во ви ма уго вор о ак цепт ном кре ди ту оква ли-

фи ко ва ти као под вр ста уго во ра о на ло гу. Због раз ли чи тих оп штих и по себ них за кон ских 
нор ми о на ло зи ма, ис прав ни је је пре ци зи ра ти ко ји се тач но прав ни по сло ви ја вља ју код 
тре ћег мо да ли те та уго во ра о ак цепт ном кре ди ту. 
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сред ста ва бан ке у ко рист ко ри сни ка, ко ја бан ка ис пла ћу је ре ми тен ту.97 Уго-
вор не стра не у скла ду са ау то но ми јом во ље и кон крет ним по тре ба ма мо гу 
да ком би ну ју деј ства ви ше уго во ра. Ва ља на гла си ти да ова ква ком би но ва на 
при ме на пра ви ла ви ше вр ста уго во ра ни је из у зе так за уго во ре о при вред ним 
услу га ма.98 Због на ве де них мо да ли те та уго во ра, уго вор се не мо же оква ли-
фи ко ва ти као ме шо ви ти прав ни по сао. 

Уко ли ко се го во ри са мо о прав ним при ро да ма мо да ли те та уго во ра о 
ак цепт ном кре ди ту, не ги ра се по сто ја ње оп штег уго во ра о ак цепт ном кре-
ди ту. Из на ве де них мо да ли те та уго во ра про из ла зи да је прав на при ро да 
оп штег мо де ла уго во ра о ак цепт ном кре ди ту сло же на. 

Ква ли фи ка ци ја прав не при ро де оп штег уго во ра о ак цепт ном кре ди ту 
по ко јој је он suigeneris по сао, по ка зу је се нај свр сис ход ни јом. Пре ма овом 
ре ше њу ра ди се о уго во ру сво је вр сте, код ко га увек ег зи сти ра ју еле мен ти 
уго во ра о на ло гу99 (ак цеп ти ра ње и ис пла та ме ни це), а у за ви сно сти од окол-
но сти слу ча ја, од но сно, по ме ну тих уго во ре них оба ве за, мо гу ег зи сти ра ти и 
еле мен ти дру гих уго во ра (про да ја, кре дит, за сту па ње, ко ми си он, по сре до-
ва ње).100 Пи та ње прав не при ро де уго во ра о ак цепт ном кре ди ту је зна чај но, 
јер ће се у не до стат ку кон крет них од ред би у уго во ру о не ком пи та њу, при-
ме њи ва ти за кон ске нор ме о оним уго во ри ма чи ји еле мен ти ег зи сти ра ју код 
уго во ра о ак цепт ном кре ди ту. Уго вор има и не ке сво је спе ци фич но сти, те 
при ли ком при ме не по је ди них за кон ских нор ми мо же се на и ћи на си ту а ци је да 
оне ни су при ме њи ве на сам уго вор о ак цепт ном кре ди ту.101 Та кво је пра ви ло 

97 О на ме ри за кре ди ти ра њем ко ри сни ка мо же се из ме ђу оста лог про су ђи ва ти и на 
осно ву уго вор них од ред би о ка ма ти од но сно о уго вор ној ка зни (ЗОО, чл. 270-279. и чл. 399-400). 
У кон крет ном слу ча ју тре ба ис пи та ти да ли се ра ди о ка ма ти за слу чај доц ње са да ва њем 
по кри ћа или о ка ма ти за ко ри шће ње нов ча них сред ста ва бан ке од но сно о тзв. кре дит ној 
ка ма ти. Уко ли ко по сто је еле мен ти по сла кре ди та, уго вор се пре ма ЗОО-у мо ра за кљу чи ти 
у пи са ној фор ми.

98 С. Шо го ров, на ве де но де ло, 130.
99 Јед на од зна чај них оба ве за ак цепт не бан ке, ко ја не би по сто ја ла уко ли ко се уго вор 

оква ли фи ку је као кре дит, је сте ње на оба ве за да од го во ри на по ну ђе ни на лог (ЗОО, чл.750. 
и чл.42. ст.4-5).

100 Код овог уго во ра, уго вор не стра не се ја вља ју и у дво стру ком прав ном по ло жа ју 
(нпр. бан ка се код соп стве ног ескон та ак цеп ти ра не ме ни це на ла зи у прав ном по ло жа ју на-
ло го прим ца и у по ло жа ју куп ца). 

101 Пра во за ло ге, ка ко је оно де фи ни са но у чла ну 763. ЗОО-а, не би би ло при ме њи во 
у по гле ду за ло ге бан ке на ме ни ци, из раз ло га што се та да не мо же оства ри ти свр ха по сла. 
Иа ко по сто је и друк чи ји ста во ви (Вид. F. Le it ner, на ве де но де ло, 219) ак цепт на бан ка не би 
има ла пра во за ло ге на нов ча ним сред стви ма ко је ко ри сник ак цепт ног кре ди та во ди код ње 
и то по во дом обез бе ђе ња на кна да из уго во ра ко је јој ду гу је ко ри сник. Бан ка би мо ра ла има-
ти по себ но овла шће ње ко ри сни ка, да на пла ти не ку од на кна да пу тем књи же ња са ра чу на 
ко ри сни ка. От каз уго во ра од стра не бан ке не ма фак тич ког сми сла, уко ли ко је она већ ак цеп-
ти ра ла ме ни цу, са об зи ром на то да је ме ни ца не за ви сна од по сто ја ња уго во ра о ак цепт ном 
кре ди ту. Тре ба во ди ти ра чу на о ускла ђе но сти ме нич них ро ко ва нпр. за пред у зи ма ње рад ње 
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из чла на 760. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, по ко јем је на ло го да вац ду жан 
на кна ди ти на ло го прим цу ште ту ко ју је овај пре тр пео без сво је кри ви це у вр-
ше њу на ло га, бу ду ћи да је објек тив не ри зи ке оба вља ња струч ног по сла бан-
кар ских услу га бан ка ду жна са ма да сно си.102 Уго вор има и дру ге зна чај не 
ка рак те ри сти ке. Уго вор је по себ на вр ста уго во ра о услу га ма, код ко га је ау то-
но ми ја во ље уго вор них стра на огра ни че на им пе ра тив ним нор ма ма ме нич ног 
пра ва. Уго вор оства ру је и по се бан од нос са из да том ме ни цом. На ње га су при-
ме њи ва пра ви ла о уго во ру о пре у зи ма њу ис пу ње ња.103 Уго во ри о услу га ма су 
уго во ри код ко јих се јед но ли це оба ве зу је на пред у зи ма ње не ког по сла или 
рад ње, лич но или по сред ством дру гог ли ца.104 У ра ни је ва же ћем чл. 29. 
EGBGB-a, сви бан кар ски по сло ви би ли су од ре ђе ни као уго во ри о пру жа њу 
услу га.105 У уго во ре о услу га ма спа да ју: уго вор о де лу, уго вор о на ло гу и уго-
вор о оста ви.106 Од ре ђи ва ње уго во ра о ак цепт ном кре ди ту као под вр сте уго-
во ра о услу га ма, ни је са мо од те о риј ског зна ча ја. Зна чај се огле да пре све га у 
то ме што су мо гу ћи прав ни си сте ми ко ји не име ну ју по себ но уго вор о на ло гу, 
али као оп шти ји уго вор ре гу ли шу уго вор о услу га ма. Мо гу ће је да бан кар ски 
оп шти усло ви по сло ва ња са др же не ке оба ве зу ју ће нор ме у оп штем де лу о 
пру жа њу услу га. Че сто по себ ни за ко ни пре вас ход но ста ту сног ка рак те ра (као 
што су за ко ни о кре дит ним ин сти ту ци ја ма и о за шти та ма ко ри сни ка услу га) 
са др же оба ве зу ју ће нор ме ко је се при ме њу ју на уго вор о ак цепт ном кре ди ту. 
За уго вор о на ло гу ни је про пи са на пи са на фор ма, ме ђу тим уго вор о ак цепт ном 
кре ди ту мо ра се за кљу чи ти у пи са ној фор ми.107 Бан кар ска услу га је по се бан 
од нос по ве ре ња из ме ђу бан ке и кли јен та, што се на ро чи то огле да у ин сти-
ту ту бан кар ске тај не, ко ја ни је ка рак те ри стич на за оп шти на лог.108 По сто је 
и од ре ђе ни ау то ном ни из во ри пра ва ко ји уре ђу ју по сло ве пру жа ња услу га, 
чи ју при ме ну уго вор не стра не мо гу уго во ри ти.109 

под но ше ња ме ни це на ак цепт, са ро ко ви ма за ста ре ло сти из ЗОО-а и о ва лут ним за кон ским 
нор ма ма из обли га ци о ног и ме нич ног пра ва. 

102 С. Шо го ров, на ве де но де ло, 130.
103 ЗОО, чл. 453. Ме ђу тим, ова за кон ска пра ви ла не уре ђу ју ни јед но пи та ње од зна-

ча ја за уго вор.
104 A. We i lin ger, на ве де но де ло, 183. За ко ни рет ко са др же нор ме о оп штем уго во ру о 

пру жа њу услу га. Нпр. хо ланд ски Bur ger lijk Bo ek 7. (ста ње на дан 19.09.2018.) од чл. 400. 
уре ђу је,,Op dracht” од но сно уго вор у услу га ма.

105 An ton K.Schnyder, Europäisches Ban ken und Ver sic he run gun gsrecht, He i del berg 2005, 
227. EGBGB је скра ће ни ца од Einführung sge setz zum Bürger lic hen Ge set zbuc he од 18.08.1896. 
(по след ње из ме не од 20.7.2017).

106 Мла ден Дра шкић, Осно ви при вред ног пра ва, Бе о град 1985, 70.
107 За кон о за шти ти ти ко ри сни ка фи нан сиј ских услу га,,,Сл. гла сник РС” бр. 36/2011, 

139/2014, 45/2018, чл.7.
108 An dre as Wag ner, Un ter neh men set hik in Ban ken, Wi en 1999, 100.
109 Нпр. Prin ci ples, De fi ni ti ons and Mo del Ru les of Eu ro pean Pri va te Law: Draft Com mon 

Fra me of Re fe ren ce – DCFR, pre pa red by the Study Gro up on a Eu ro pean Ci vil Co de and the 
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На не ка пи та ња уго во ра о ак цепт ном кре ди ту мо ра ју се при ме ни ти 
нор ме За ко на о ме ни ци.110 То су пре вас ход но пи та ње бит них еле ме на та уго-
во ра111 и прав них деј ста ва уго во ра112. 

По сто је слу ча је ви ка да из да та ме ни ца има од ре ђе на деј ства на уго вор 
о ак цепт ном кре ди ту, као што је си ту а ци ја ка да бан ка ак цеп ти ра ко ри сни-
ко ву ме ни цу, а да пре то га ни је за кљу чен уго вор у пи са ној фор ми. Два су 
мо гу ћа ре ше ња овог про бле ма.113 Пре ма пр вом ре ше њу, уго вор је за кљу чен 
у усме ној фор ми, али да ва њем ак цеп та и пла ћа њем ак цепт не на кна де (или 
ка да је то из ве сно) фор ма уго во ра је кон ва ли ди ра на (док оба ве за да ва ња 
по кри ћа про из ла зи из стро гих пра ви ла ЗОМ).114 Пре ма дру гом ре ше њу, уго-
вор о ак цепт ном кре ди ту је са др жан у ме нич ном пи сме ну ко је за до во ља ва 
зах те ве пи са не фор ме. Спе ци фич ност овог ре ше ња је да се у истом тре нут ку 
за кљу чу је уго вор и ис пу ња ва оба ве за ак цеп ти ра ња, из че га сле ди за кљу чак 
да уго вор о ак цепт ном кре ди ту мо же има ти еле ме на та ре ал ног уго во ра. Ипак 
се ра ди о си ту а ци ји ко ја је рет ка у прак си, те сто га оп шти мо дел уго во ра о 
ак цепт ном кре ди ту тре ба по сма тра ти као кон сен су ал ни, дво стра но оба ве-
зу ју ћи и те рет ни уго вор. Дру ги при мер је ме нич на кла у зу ла о из ве шта ју, 
ко јом се кон сти ту и ше оба ве за тра са та (ак цепт на бан ка) да пре ак цеп ти ра ња 
или пре ис пла те ме ни це, до би је од тра сан та (ко ри сни ка ак цепт ног кре ди та) 
од го ва ра ју ћи из ве штај. Ка ко по ме нич ним пра ви ли ма услов ни ак цепт ни је 
мо гућ, кла у зу ла о из ве шта ју у по гле ду ис пла те ме ни це (што би фак тич ки 
зна чи ло ак цепт дат под усло вом) не би мо гла про из во ди ти ме нич но прав на 
деј ства, већ са мо обли га ци о но прав на деј ства. Та ко би се кла у зу ла о из ве шта-
ју мо гла прав но оква ли фи ко ва ти као до пу на уго во ра о ак цепт ном кре ди ту. 

Не ки прав ни по сло ви че сто се ква ли фи ку ју као под вр ста уго во ра о ак цепт-
ном кре ди ту (нпр. рам бурс ни кре дит и ак цепт ни акре ди тив), али се ипак 

Re se arch Gro up on EC Pri va te Law, Bo ok IV, Spe ci fic con tracts and the rights and obli ga ti ons 
ari sing from them, Part C, Ser vi ces, Mu nich, 2009. Овај прав ни из вор се код нас пре во ди као 
За јед нич ки ре фе рент ни оквир за при ват но пра во.

110 За кон о ме ни ци – ЗОМ,,,Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46,,,Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65, 
54/70, 57/89,,,Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и,,Сл. лист СЦГ” бр. 1/2003-Устав на по ве ља. Основ за 
при ме ну ових нор ми мо же се на ћи и у чл.26. ст.2, чл.47. и чл.99-102. За ко на о обли га ци о ним 
од но си ма. Нпр. ни је до пу ште но уго ва ра ње ак цеп та под усло вом и по при ро ди по сла мо гу 
се ко ри сти ти са мо тра си ра на ву че на ме ни ца и тра си ра на ме ни ца по соп стве ној на ред би. 
По себ но пи та ње је пи та ње деј ства ме нич не спо соб но сти на пу но ва жност уго во ра о ак цепт-
ном кре ди ту.

111 Би тан еле ме нат овог уго во ра је оба ве за ак цеп ти ра ња ме ни це од ре ђе не са др жи не. 
Да ли ак цепт на су ма пред ста вља би тан еле ме нат уго во ра, за ви си од то га да ли се у кон крет-
ном слу ча ју мо же прет по ста ви ти да су уго ва ра чи има ли у ви ду да је она по сво јој ви си ни 
јед на ка ме нич ној су ми.

112 Та ко је рад ња ак цеп ти ра ња ме ни це исто вре ме но и уго вор на и ме нич но прав на 
рад ња.

113 Прет по став ка је да по сто ји прав но ва љан на лог ко ри сни ка ак цепт ног кре ди та.
114 ЗОО, чл. 73.
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ра ди о по сло ви ма сво је вр сте, у окви ру ко јих уго вор о ак цепт ном кре ди ту 
гу би сво ју са мо стал ну прав ну при ро ду.115 Уго вор не стра не мо гу уго во ром 
утвр ди ти и прав ни ка рак тер уго во ра, тј. по зва ти се на при ме ну пра ви ла од го-
ва ра ју ћих по сло ва.116 Ме ђу тим, то не ути че на го ре од ре ђе ну оп шту прав ну 
ква ли фи ка ци ју уго во ра као sui ge ne ris прав ног по сла.117 Зна чај прав не ква-
ли фи ка ци је уго во ра са др жан је у јед ном ин те ре сан том при ме ру из прак се.118 
У спор ним си ту а ци ја ма тре ба кон сул то ва ти нор ме о нео сно ва ном обо га ће њу.

ЗА КЉУ ЧАК

У ра ду се за сту па став да је прав на при ро да оп штег уго во ра о ак цепт ном 
кре ди ту је дин стве на. При ли ком ква ли фи ка ци је прав не при ро де уго во ра 
мо ра се по ћи од ње го вог пој ма, ме ђу тим при ква ли фи ка ци ји се по ја вљу ју 
од ре ђе ни про бле ми. Пр ви про блем је не по сто ја ње за кон ске де фи ни ци је уго-
во ра о ак цепт ном кре ди ту, те се ре ше ња мо ра ју тра жи ти у те о риј ским схва та-
њи ма. Те о риј ска схва та ња о пој му и о прав ној при ро ди уго во ра су по де ље на. 
Она че сто ана ли зи ра ју са мо основ ни мо да ли тет уго во ра о ак цепт ном кре-
ди ту, чи ме из о ста је ана ли за оп штег мо де ла уго во ра.

Уго во ром о ак цепт ном кре ди ту оба ве зу је се ак цепт на бан ка да ак цеп-
ти ра ме ни цу ко ри сни ка ак цепт ног кре ди та и да је ис пла ти о ње ној до спе ло-
сти из ко ри сни ко вог по кри ћа, те да ис пу ни дру ге оба ве зе у за ви сно сти о ком 
мо да ли те ту уго во ра се ра ди, док се ко ри сник оба ве зу је да за ову услу гу 
бан ци пла ти на кна ду и обез бе ди по кри ће ак цепт не су ме, те да ис пу ни дру ге 
уго во ре не оба ве зе.

У пра ву Ре пу бли ке Ср би је, по сво јој прав ној при ро ди уго вор о ак цепт ном 
кре ди ту је sui ge ne ris прав ни по сао. Код уго во ра се увек ја вља ју еле мен ти 

115 Ак цепт ни акре ди тив по сто ји ка да је акре ди тив на бан ка у оба ве зи да ак цеп ти ра 
ме ни цу ко ју из да ко ри сник акре ди ти ва (Ak zep ti e rung sak kre di tiv). Вид. G. Graf, на ве де но 
де ло, 92. Уго вор о ак цепт ном кре ди ту, мо же има ти и ка рак те ри сти ке уго во ра у ко рист тре-
ћег ли ца, нпр. ка да се уго во ри оба ве за ак цепт не бан ке да на кон ак цеп ти ра ња ме ни це, исту 
пре да тре ћем ли цу, а у кон крет ном слу ча ју ни је отво рен акре ди тив.

116 С. Шо го ров, на ве де но де ло, 147.
117 Схва та ње да је уго вор sui ge ne ris прав ни по сао, при ме њи во је и на уго вор са еле-

мен том ино стра но сти. Ме ђу тим, ов де се мо ра ју узе ти у об зир и схва та ња из упо ред ног 
пра ва о ње го вој прав ној при ро ди. На ве де на схва та ња по ка зу ју свој зна чај и у си ту а ци ји 
ка да се као ме ро дав но пра во за уго вор при ме њу је стра но пра во. Вид. За кон о ре ша ва њу 
су ко ба за ко на са про пи си ма дру гих зе ма ља,,Сл. лист СФРЈ”, бр. 43/82 и 72/82,,,Сл. лист СРЈ”, 
бр. 46/96 и,,Сл. гла сник РС”, бр. 46/2006, чл. 20. тач. 20.

118 У Не мач кој се на кра ју Дру гог свет ског ра та, по ста ви ло пи та ње, ка ко раз ре ши ти 
од но се из ме ђу ба на ка и кли је на та у ве зи са ме ни ца ма ко је су про па ле или из дру гог раз ло га 
ни су пре зен ти ра не на ис пла ту, а ко ри сник је дао бан ци по кри ће. Вид. де таљ ни је С. Шо го ров, 
на ве де но де ло, 128-129.
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по сла на ло га, а мо гу ег зи сти ра ти и еле мен ти дру гих прав них по сло ва. Он 
је под вр ста уго во ра о услу га ма и на ње га се при ме њу ју обли га ци о но прав не 
и ме нич но прав не нор ме. Због сво јих по себ них ка рак те ри сти ка, на уго вор 
ни су при ме њи ве од ре ђе не нор ме из ЗОО-а.
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Le gal Na tu re of the Ac cep tan ce Loan Con tract in the Law of  
the Re pu blic of Ser bia with a Re vi ew to Com pa ra ti ve Law

Abstract:In do me stic law, the re is no spe cial le gal re gu la tion of the ac cep-
tan ce loan con tract. This pa per analyzes the le gal na tu re of this con tract. From 
the le gal na tu re of the con tract in our co un try, the ap pli ca tion of the re le vant 
le gal norms de pends. The pa per po ints out the pro blems that va ri o us opi ni ons 
abo ut the con cept and the le gal na tu re of the con tract are fa cing. The star ting 
po si tion of the aut hor is that the le gal na tu re of the ac cep tan ce loan con tract is 
uni que. Such an opi nion de ri ves from le gal cer ta inty. The su bject analysis le ads 
to the con clu sion that in the law of the Re pu blic of Ser bia the ac cep tan ce loan 
con tract is a sui ge ne ris le gal tran sac tion.

Keywords:the le gal na tu re of the ac cep tan ce loan con tract, ac cep tan ce or der, 
loan, ban king ser vi ce. 
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Rec htlic he Na tur des Ak zeptkre di tver trags im Rechtswe sen  
der Re pu blik Ser bien in Be zug auf ver gle ic hen des Recht

Zusammenfassung:Im na ti o na len Recht gibt es ke i ne ge son der te ge set zlic he 
Re ge lung für den Ak zeptkre di tver trag. In der schri ftlic hen Ar be it wird die rec ht-
lic he Na tur di e ses Ver trags ge prüft . Von der Feststel lung der rec htlic hen Na tur di e ses 
Ver trags in un se rem Land, wird die An wen dung der ent sprec hen den ge set zlic hen 
Nor men abhängig sein. In der schri ftlic hen Ar be it wer den die Pro ble me auf ge ze igt, 
mit de nen man sich durch das un ter schi e dlic he Verständnis des Be grif fes und durch 
die rec htlic he Na tur au se i nan der setzt. Der Au tor geht von der Feststel lung aus, 
dass die rec htlic he Na tur des Ak zeptkre di tver trags ein ma lig ist. Di e se Hal tung 
re sul ti ert aus der Rechtssic her he it. Die gegenständliche Analyse führt zur 
Schlussfol ge rung, dass der Ak zeptkre di tver trag im ser bischen Recht ein sui ge ne ris 
Rechtsgeschäft ist.

Schlüsselwörter:rec htlic he Na tur des Ak zeptkre di tver trags, Ak zep ta u ftrag, 
Kre dit, Bank di en stle i stung. 
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