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„НЕПРИСТОЈНА ПОНУДА“ 

 

I. УВОД 

 

Сведоци смо великог броја спорова пред судовима опште надлежности и 

привредних судова, које су покренули грађани и правна лица против банака 

по различитим основaма. Они који су за сада заузели највише пажње и у 

значајноj мери оптерећују судски апарат су они по питању наплате трошкова 

обраде кредита и пуштања кредита у коришћење. Поред тога, тешко се сетити 

да је неко правно питање које се нашло пред домаћима судовима изазвало 

оволико пажње јавности, као и низ случајних или намерних догађаја који 

бацају сумњу у веру да ће ово питање бити решено у складу са важећим 

прописима, не улазећи у оправданост таквих сумњи.   

 

Желим да напомене да предмет ове анализе нису аргументи страна у 

поступку који су се нашли пред судом, већ изношење сопственог става и 

мишљења по питању ових спорова и њиховог решавања, искључиво из 

професионалног угла. Међутим, ради бољег сагледавања и свеобухватније 

анализе потребно је изнети кратку хронологију догађаја и аргументацију из 

досадашње судске праксе.  

 

Оно што је заједничко за све спорове по питању трошкова обраде кредита 

и пуштање кредита у коришћење је чињенично стање које их повезује. Наиме 

корисници финансијских услуга (у даљем тексту: корисник) приликом 

закључења уговора о кредиту са даваоцима банкарских услуга (у даљем 

тексту: банке) поред осталог, обавезивали су се да банци плате накнаду на име 

обраде кредита и пуштање кредита у коришћење. Предметну накнаду банке 

су обично обрачунавале у процентуалном износу од износа добијеног кредита, 

која доспева пре уплате износа кредита кориснику, односно иста је фиксна и 

једнократна. Накнаду су корисници плаћали или је тај износ одбијен од износа 

кредита, његовим умањењем. Банке су углавном кориснике о овој обавези 

упознавале у предуговорној фази, предајом образаца понуде кредита, који 

поред предметне накнаде садржи и остале битне елементе уговора о кредиту, 

уз испуњавање законом прописане форме за закључивање уговора. 

Прихватањем понуде, уговор је закључиван, банка је кориснику поред уговора 

предавала прилоге уговора, као што су образац обавезних елемената уговора о 

кредиту и план отплате кредита.  

 

На овако утврђено чињенично стање уследиле су одлуке судова, међу 

којима се највише истицала пресуда Вишег суда у Сомбору број Гж-320/17 од 

15.03.2017. године, као и пресуда Апелационог суда у Београду, број Гж-

5061/17 од 14.12.2017. године. У наведеним одлукама, судови су разлоге 

ништавости предметних одредби налазили у тврдњи да банке могу да 

наплаћују само спољне услуге а да је камата једина дозвољена цена,  односно 

да ти трошкови морају бити садржани у камати, због чега је ова уговорна 
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одредба ништава. Такође, треба споменуту и став Врховног суда Србије, у 

пресуди Рев. 295/99 од 19.01.2000. године, која је имала сличну аргументацију 

као и горе две наведене одлуке. Детаљну анализу ових пресуда да је професор 

Правног факултета Универзитета у Београду др Милош Живковић у свом 

научном раду „О дозвољености уговарања трошкова обраде кредита у праву 

Србије“,1 у ком је на темељу аргумената из рада закључио да по важећем праву 

Републике Србије, одредбе уговора о кредиту о трошковима кредита, јесу 

пуноважне, без обзира да ли су уговорене кроз опште услове пословања или 

кроз индивидуални уговор.  

 

У свом раду професор је између осталог обратио пажњу и на низ одлука 

немачких судова и Савезног суда (Bundesgerichtshof, BGH), конкретно 

наводећи Одлуку BGH од 13.05.2014. године Аz. XI ZR 170/13 Az. XI ZR 405/12.2 

Наведеним одлука BGH је заузео став да је наплата трошкова обраде кредита 

чија накнада је предвиђена општим услова пословања недозвољена у 

уговорима о кредиту с потрошачима, односно да је погођена санкцијом 

ништавости. Суд сматра да је таква одредба ништава јер је противна 

савесности и поштењу, односно претерано отежава положај корисника кредита 

у односу на банку. Ради се о томе да је према немачким законима забрањено 

преваљивање оваквих трошкова на корисника путем општих услова 

пословања. Даље, професор је детаљно образложио зашто се пракса немачких 

судова не може применити на домаће право. Међутим, одлуке немачких судова 

садрже и неке закључке који могу бити од значаја за решавања овог питања 

код нас, о којима ће бити речи у даљој анализи.   

 

Услед великог броја предмета у банкарским споровима пред судовима, 

уследио је Правни став Врховног касационог суда, усвојен на седници 

Грађанског одељења одржаној 22.05.2018. године. Врховни касациони суд је 

заузео став да банке имају право да трошкове кредита и накнаде банкарских 

услуга наплате од корисника кредита. Исти се могу обрачунати у 

процентуалном износу од износа добијеног кредита, под условом да је понуда 

банке садржала јасне и недвосмислене податке о трошковима кредита. Банке 

такве трошкове може да наплати само кроз обрачун ефективне каматне стопе. 

 

Након објављивања правног става, обе стране у поступку су тумачиле 

исти у своју корист. Тужене банке су истицале да имају право на предметне 

накнаде, онако како су их уговарале и наплаћивале, а све то у складу са 

правним ставом Врховног касационог суда.  

 

Са друге стране, тужиоци су тумачили правни став у своју корист, 

посебно тумачећи део сентенце из става који се односи на понуду кредита. Она 

мора бити јасна и недвосмислена, односно тужена банка мора да докаже 

структуру трошкова обраде кредита, како корисник ни једног тренутка не би 

био у заблуди о којим се то трошковима ради, те уколико не успе у томе, 

 
1 „О дозвољености уговарања трошкова обраде кредита у праву Србије“, аутор др Милош 

Живковић, часопис „Банкарство“ вол.47 бр. 2. 
2 „О дозвољености уговарања трошкова обраде кредита у праву Србије“, аутор др Милош 

Живковић, стр. 18. 
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предметна уговорна одредба је ништава из разлога јер је супротна начелу 

савесности и поштења. Тужилачка страна је поред овога истицала да банка 

има право само на стварне трошкове кредита, те као такве их мора доказати 

да су заиста и настали, како би имала право да их наплати.    

 

Недуго затим уследила је судска пракса која је махом усвајала захтеве 

тужилаца. Одлуке су се углавном заснивале на образложењу, да банке нису 

доказале структуру предметних трошкова у понуди кредита, као ни да су такве 

трошкове заиста и имале. Такав став заузимали су првостепени и другостепени 

судови, док је Врховни касациони суд по ванредним правним лековима 

тужених банака, углавном одлучивао одбацивањем ревизија као недозвољене, 

док је ревизије тужилаца дозвољавао и оспорене одлуке укидао и враћао на 

поновно суђење (Рев. 278/2020 од 02.09.2020. године, Рев. 2132/20 од 24.06.2020. 

године) или преиначавао у корист тужилаца (Рев. 2358/2020 од 09.09.2020. 

године, Прев. 268/20 од 12.11.2020. године).  

 

Од судске праксе у корист тужилаца треба истаћи и правни став 

Грађанског одељења Апелационог суда у Београду, усвојен на седници тог суда 

одржаној 05.03.2018. године. Правним ставом је утврђено да ако се не може 

утврдити шта је клијент платио, одредба би могла да буде ништава због 

неодређености предмета обавезе (члан 47. Закона о облигационим односима), 

или ако је банка за себе уговорила несразмерну корист према обављеном послу 

противно члану 11. 12. и 15. ЗОО, или ако је кроз уговарање провизије на 

прикривен начин увећана камата, а без сагледавања ових околности се не 

може одговорити да ли је уговарање провизије за обраду кредита у номиналној 

или процентуалном износу пуноважно или не.3  

 

Такође треба додати и издвојено мишљење судије Драгане 

Миросављевић и Весне Мастиловић које истичу, да без навођења 

појединачних трошкова на које се предметна одредба односи и њихове цене, 

иста је ништава по члану 47. ЗОО, јер је неодређена и неодредива.4 

 

У међувремену Врховни касациони суд је заузео још један правни став 

који има додирних тачака са предметним споровима. Тако према сентенци из 

пресуде Врховног касационог суда Прев. 75/2020 од 04.06.2020. године, 

усвојена на седници Грађанског одељења од 16.03.2021. године, суд истиче да 

када банка у поступку одобрења кредита кориснику презентује обрачун 

накнаде трошкова обраде кредита кроз ефективну каматну стопу, тада 

уговарање њихове отплате кроз задржавање дела средстава у тренутку 

пуштања кредита у течај представља повреду начела савесности и поштења.  

 

За време трајања ових спорова, пословне банке су и даље поред великог 

броја изгубљених спорова и правоснажних пресуда, наплаћивале предметне 

трошкове приликом закључивања уговора о кредиту и нису одустајале од 

својих ставова. Ово је измећу осталог имало за последицу најмасовнији прилив 

 
3 Билтен Апелационог суда у Београду, број 10. 2018. година, стр. 66, 
4 Билтен Апелационог суда у Београду, број 10. 2018. година, стр. 68, 



 

4 

 

 

тужби у судове на целој територији Републике Србије. Лично сматрам да је 

разлог оваквог поступања недовољно убедљиво образложење у пресудама. 

Судови констатују да банке имају право да наплате предметне трошкове, али  

остаје непознато на који начин. Такође, исте су се тако нашле у ситуацији да 

доказују недоказиво. Структуру предметних трошкова је немогуће доказати, 

нарочито у сваком предмету, имајући у виду да су исти одређени паушално, 

прописанoм тарифом банке. Самим тим није ни могуће да се ради стварном 

трошку. Резултат таквог тумачења је његово преливање на сличне спорове 

против банака по питању неких других трошкова у вези са уговором о кредиту, 

као и на предмете који за предмет спора имају „трошак гарантованог 

снабдевача“ против Електропривреде Србије5. Ако се нпр. вратимо на одлуке 

немачког BGH, исте такав парадокс не садрже.  

 

И коначно долазимо до Допуне правног става о дозвољености уговарања 

трошкова кредита Врховног касационог суда, усвојена на седници Грађанског 

одељења, одржаној дана 16.09.2021. године. Суд је овим допунио став од 

22.08.2018. године, додавши на постојећи закључак, да банка није дужна да 

посебно доказује структуру и висину трошкова који су обухваћени збирним 

износом трошкова кредита, наведени у понуди коју је корисник прихватио 

закључивањем уговора о кредиту.  

 

Допуном става суд је детаљно образложио разлоге за овакав став, 

односно да изворним ставом није наведено да банка има право само на 

накнаду стварних трошкова као и да није дужна да образлаже структуру 

трошкова. Ово налазе у Закону о заштити корисника финансијских услуга 

(„Службени гласник РС“ бр. 36/11 и 139/14)-(ЗЗКФУ),6 као и у Одлуци 

Народне банке Србије о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе 

и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику ("Службени гласник 

РС", 65/2011 и 62/2018)-(Одлука НБС). Како следи, у понуду банке се уносе 

износи које корисник кредита плаћа поводом коришћења кредита на име 

трошкова обраде захтева, трошкова пуштања кредита у течај и других 

таксативно наведених трошкова. Суд закључује да овим прописима није 

предвиђено да кориснику банка мора да предочи структуру или 

спецификацију трошкова, како би се сматрало да је клијент са њима упознат 

на јасан и недвосмислен начин. Суд се такође позива и на одлуку Суда правде 

Европске уније број C-84/19, којом је објашњено шта се подразумева под 

транспарентним излагањем уговора о кредиту, чији је циљ да клијент банке 

буде у стању да процени економске последице које из ње произилазе. Банка је 

дужна да кориснику пружи информације и објашњења о условима који се 

односе на уговоре о кредиту, на начин који ће кориснику омогућити да упореди 

понуде различитих давалаца истих услуга и процени да ли ови услови 

одговарају његовим потребама и финансијској ситуацији.7 

 

 
5 Закључак о правном основу наплате трошка гарантованог снабдевача, усвојен на седници 

Грађанског одељења Врховног касационог суда, одржаној 16.09.2021. године, 
6 ЗЗКФУ, члан 17. став 4. тачка 10. 
7 „Допуна става о дозвољености уговарања трошкова кредита“ усвојен на седници Грађанског 

одељења Врховног касационог суда, одржаној 16.09.2021. године, 
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На овај начин, Врховни касациони суд је оне аргументе, које су износили 

тужиоци као разлоге ништавости предметних уговорних одредби, прогласио 

као неосноване. Оно што је изазвало велику сумњу и негодовање оних који 

заступају такве ставове јесте оптуживање суда да је изненада променио став, 

супротно досадашњем ставу, упркос томе што је Врховни касациони суд, већ у 

великом броју предмета одлучио у корист тужилаца, и то управо одлучујући по 

ревизијама тужених банака, на правоснажне пресуде које су управо донете на 

основу оспорених разлога. 

 

Након свих ових преокрета и правних ставова, остаје да се види како ће 

судови  даље да пресуђују у предметима који су у току, односно како то обично 

бива како ће да тумаче допуњени став Врховног касационог суда. Као што сам 

већ напоменуо ја се у овој анализи нећу бавити аргументима страна у поступку 

већ ћу покушати да дам коначан одговор на постављено правно питање али из 

потпуно других разлога. 

 

II. УГОВОР О КРЕДИТУ И  

ТРОШКОВИ КРЕДИТА 

 

 Уговором о кредиту банка се обавезује да кориснику кредита стави на 

располагање одређени износ новчаних средстава, на одређено или неодређено 

време, за неку намену или без утврђене намене, а корисник се обавезује да 

банци плаћа уговорену камату и добијени износ новца врати у време и на 

начин како је утврђено уговором.8 Уговор о кредиту је именовани, двострано 

обавезујући уговор и увек са одређеним или неодређеним роком трајања, па 

тако постоје краткорочни до годину дану трајања, средњорочни до пет година 

и дугорочни преко пет година. Према ЗОО, банка има право да од корисника 

потражује дати одређени износ новчаних средства и камату за тај износ. Поред 

овога ЗОО даље прописује, форму и садржину уговара о кредиту, отказ даваоца 

кредита, одустајање од уговора о кредиту и враћање кредита пре рока.9 Ово су 

само најопштија питања у вези са уговором о кредиту. Оно што је битно 

напоменути јесте да уговор о кредиту поред осталог по врсти уговора према 

времену извршавања обавеза, спада у групу уговора са трајним извршење, за 

разлику од оних са тренутним. Значај ове поделе је у последицама извршења 

и раскида уговора, па за разлику од уговора са тренутним извршењем, само се 

у овим уговорима може јавити клаузула rebus sic stantibus, као и то да 

последица раскида уговора траје само од момента раскида, односно ex nunc, pro 

futuro. 

 

 Како се у предметним споровима ради о трошковима обраде кредита и 

пуштања кредита у течај, њихова законска регулатива детаљније је уређена 

ЗЗКФУ. 

 

 Па тако ЗЗКФУ прописује да се понуда банке која се уручује кориснику 

исписује на прописаном обрасцу, на папиру или другом трајном носачу 

 
8 ЗОО, члан 1065. 
9 ЗОО, чланови 1066, 1067, 1068. 
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података10 и садржи, између осталог врсту и висину свих накнада и других 

трошкова који падају на терет корисника, уз одређење да ли су фиксни или 

променљиви, а ако су променљиви - периоде у којима ће се мењати и начин 

измене.11  

 

 Оно што важи за понуду по питању трошкова кредита, важи и за 

садржину самог уговора о кредиту, како је то законом прописано.12  

 

 Даље ЗЗКФУ, обавезује банку, да ако за време трајања уговора о 

кредиту мења висину обавезних елемената уговора о кредиту, у шта спадају и 

трошкови обраде кредита, дужна је да прибави писмену сагласност корисника, 

пре примене такви промена.13 Банке су дужне да корисника на сваких шест 

месеци, без накнаде, обавештавају о висини преосталог дуга, где поред 

главнице и камате спадају и трошкови, по уговору о кредиту.14 И на крају што 

се тиче ЗЗКФУ, дефинисана је превремена отплата, где корисник у том 

случају, има право на умањење укупне цене кредита, за износ камате и 

трошкова за преостали период трајања уговора о кредиту.15 

 

 Поред ЗЗКФУ, а на основу тог закона, предметни трошкови су 

регулисани и Одлуком НБС којом је прописано да се у плану отплате кредита, 

у колону друге уплате/трошкови уносе износи које корисник кредита плаћа 

поводом коришћења кредита на основу закљученог уговора о кредиту, и то: 

трошкови обраде кредита, трошкови пуштања кредита у течај, годишња 

провизија на име накнаде за администрирање кредита, накнада за 

неискоришћени део оквирног кредита, итд.16 

 

 Сагледавајући све наведене норме, појединачно и скупно, и имајући у 

виду да преметни трошкови могу бити фиксни или променљиви, што значи да 

ће за време трајања уговора о кредиту остати непромењени или ће се мењати, 

као и обавезу банке да за време трајања уговора о кредиту обавештава 

корисника о промени висине трошкова, о стању преосталог дуга на име таквих 

трошкова, као и обавези банке, а праву корисника да му се у случају 

превремене отплате кредита врати сразмеран износ предметних трошкова, и 

на крају и то да се такви трошкови плаћају само поводом коришћења кредита, 

што значи за време трајања кредита, несумњиво се може закључити да се 

такви трошкови према цитираним нормама могу наплатити само за време 

трајања уговора о кредиту односно на рате по доспећу. 

 

Ово значи да се такви трошкови плаћају само док корисник користи 

кредит, до момента истека уговора или до превременог враћања датих 

новчаних средстава. Коришћење кредита је у ствари време на које се кредит 

 
10 ЗЗКФУ, члан 17. став 4.  
11 ЗЗКФУ, члан 17. став 4. тачка 10.  
12 ЗЗКФУ, члан 19. став 1. тачка 12. 
13 ЗЗКФУ, члан 28. став 1. 
14 ЗЗКФУ, члан 31. став 1. и 2. 
15 ЗЗКФУ, члан 36. став 1. 
16 Одлука НБС, тачка 15.8.  
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одобрава, и оно је у интересу корисника јер се рок за отплату кредита одређује 

у складу са жељама дужника. У складу са тим, предметне трошкове у 

целокупном износу банка може да наплати само кроз рате, које доспевају за 

време трајања уговора о кредиту. 

 

Веома је важно напоменути да је у пракси пословања појединих банака 

било уговора о кредиту где су се предметни трошкови наплаћивали кроз рате 

за време трајања уговора о кредиту, али су се и такви уговори нашли на удару 

тужби. 

 

Поред свега наведеног треба споменуту и ефективну каматну стопу 

(ЕКС).  

 

Ефективна каматна стопа је дисконтна стопа која изједначава, на 

годишњој основи, садашње вредности свих новчаних токова, односно садашње 

вредности свих новчаних примања са садашњим вредностима свих новчаних 

издатака по основу коришћења финансијских услуга а који су познати у 

моменту исказивања ове стопе.17 У новчане токове спадају све: отплате и 

исплате кредита лизинга депозита, трошкови које корисник финансијских 

услуга плаћа (нпр. камате, накнаде, порези и сл.), односно погодности које 

прима (камате и друге безусловне погодности), трошкови у вези са споредним 

услугама које представљају услов за коришћење финансијске услуге, односно 

за њено коришћење на одређени начин (нпр. трошкови осигурања живота, 

имовине и лица и др.).18 Обрачун ЕКС се заснива на следећим претпоставкама: 

да ће уговор о финансијској услузи остати на снази током уговореног периода, 

да ће уговорне стране испунити своје уговорне обавезе и да ће то учинити у 

роковима наведеним у уговору и да ће номинална каматна стопа и остали 

трошкови остати непромењени до краја трајања уговора.19 Банка и давалац 

лизинга су дужни да ЕКС обрачунавају на јединствен прописани начин ради 

поређења истоврсних понуда различитих давалаца финансијских услуга.20  

 

Исту или сличну дефиницију ефективне каматне стопе садржи и Одлука 

НБС, која поред осталог предвиђа да у новчане токове спадају сва новчана 

примања и сви новчани издаци корисника који настају поводом коришћења 

кредита.21 ЕКС је најмање једнака уговореној каматној стопи односно 

номиналној каматној стопи.22 За потребе обрачуна ефективне каматне стопе 

банка и давалац лизинга користе план исплате, односно планове отплате 

кредита23. 

 

Имајући у виду наведене норме такође се може закључити да 

обрачунавањем у ефективној каматној стопи једнократне наплате трошкова 

 
17 ЗЗКФУ, члан 11. став 1.  
18 ЗЗКФУ, члан 11. став 2.  
19 ЗЗКФУ, члан 11. став 5.  
20 ЗЗКФУ, члан 11. став 6.  
21 Одлука НБС, тачка 4.  
22 Одлука НБС, тачка 3. став 3.  
23 Одлука НБС, тачка 15.  
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обраде кредита и пуштања кредита у коришћење битно се ремети смисао ЕКС. 

Ово је најпре јер се ЕКС неоправдано знатно увећава али само за кратак 

период или нулти период, јер спорна накнада није ушла у обрачун ЕКС него 

јој је само придодата, па се јавља привид да је урачуната у исту. 

 

Тврдња банака да трошкови обраде кредита и пуштања кредита у течај 

представљају накнаду за услугу банке, те на основу ње има право наплате 

исте, није правно одржива. Накнада за одобравање кредита не представља 

накнаду за услугу банке према кориснику. Одобравање кредита од стране 

банке у дословном значењу, није ништа друго до сагласност банке, а на основу 

кредитне способности корисника, да жели да закључи уговор са корисником, 

изражена кроз одговарајућу понуду која је обавезујућа за банку. Дакле иста 

представља интерну одлуку банке и израз „одобравање“ треба тумачити као 

одобравање за банку а не за корисника.  

 

Наводи банака који се могу пронаћи у многим одговорима на тужбе у 

предметним споровима, да такве накнаде и трошкови представљају трошкове 

провере кредитне способности, активности око закључивања уговора, 

достављање примерака, итд, не могу бити основани. Ово је из разлога јер 

провера кредитне способности представља радњу у интересу банке и њену 

обавезу, ради заштите сопствених интереса, док корисник плаћа трошкове 

увида у базу кредитног бироа као стварног трошка који настаје поводом 

закључења уговора. Поред тога ови трошкови спадају у оперативне трошкове 

које је банка већ урачунала у номиналној каматној стопи. Битно је направити 

разлику између ових трошкова и трошкова обраде кредита. Сви остали 

трошкови који су побројани у Одлуци НБС представљају стварне трошкове 

закључења уговора о кредиту, нпр, меница, кредитни биро, осигурање, овера 

заложне изјаве, упис заложне изјаве, и они се не плаћају банци већ трећим 

лицима и по својој природи спадају у трошкове преговора или закључивања 

уговора. Трошкови обраде кредита, пуштања кредита у течај, годишња 

провизија на име накнаде за администрирање кредита, накнада за 

неискоришћени део оквирног кредита, су накнаде или трошкови који се 

плаћају директно банци и то за време трајања уговора о кредиту поред 

номиналне каматне стопе и главнице. Из тог разлога они за корисника нису 

ништа друго до додатни намет поред камате.  

 

Овакво слично становиште између осталог заузео је и немачки BGH.  

Међутим оно што је важно јесте да је немачки суд начелно дозволио 

вишекомпонентне цене, односно да се цена зајма може састојати из више 

различитих саставних делова, али је код зајма стао на становиште да трошкови 

обраде, пошто се не наплаћују оброчно, него одједном или једнократно, 

подлежу контроли садржаја, што је наравно исто чињенично стање као и код 

нас.24 Ово значи да су немачке банке такве трошкове наплаћивале у ратама, 

исход поступка би био знатно другачији, односно пресуде би биле негативне за 

тужиоце. 

 
24 „О дозвољености уговарања трошкова обраде кредита у праву Србије“, аутор др Милош 

Живковић, стр. 20. 
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III. ЈЕДНОКРАТНА НАПЛАТА 

 

 Како из чињеничног стања произилази, предметне накнаде банке су 

наплаћивале једнократно у целокупном износу одмах при закључивању 

уговора о кредиту. Међутим, једнократна наплата таквих трошкова не значи 

нужно и ништавост таквих одредби, јер се не ради о императивним нормама.  

 

Како би правилно одговорили на то питање потребно је искористити 

формулацију коју је у својим правним ставовима изнео Врховни касациони суд 

као и одлуку Суда правде Европске уније број C-84/19. Према њима понуда 

банке треба да садржи јасне и недвосмислене податке, да кориснику пружи 

информације и објашњења тако да их он може упоредити са понудама других 

банака, како би проценио да ли услови из понуде одговарају његовим 

потребама. Клијент банке треба да буде у стању да процени економске 

последице које из понуде произилазе, не доводећи га нити једног момента у 

заблуду. Дакле, уговорна одредба би била ништава само онда када би банка од 

корисника прикрила ефекте одговарајуће уговорне одредбе, и то у своју корист 

а на штету корисника. 

 

Користећи горњу формулацију, потребно је упоредити две понуде, и то 

ону са једнократном наплатом трошкова обраде кредита, са оном понудом 

банке, која трошкове обраде кредита наплаћује за време трајања уговора о 

кредиту. Како би лакше разумели, обе понуде су идентичне, у свему једнаке 

изузев начина наплате трошкова. Такође, понуде треба упоредити из угла 

корисника финансијских услуга, дакле физичко лице, које треба да одговори 

на питање: које су разлике између те две понуде? 

 

Домашај обичног човека у овом случају не може бити даљи од тога да 

направи разлику, која је на први поглед уочљива. Код једнократне понуде, 

трошкове ће платити одмах, а код понуде са отплатом, за време трајања 

уговора о кредиту, што значи да ће му и рата кредита бити увећана за износ 

обраде кредита. Ово је пример на који би овакав или сличан одговор дала 

већина корисника па чак и они са високим правничким знањем. 

 

Међутим, за корисника, понуда са једнократним трошковима садржи 

озбиљну и вешто скривену ману, која кориснику никада није предочена, и 

остаће му вечно непозната. 

 

 Та мана се у ствари најбоље види у понуди кредита, где се трошкови 

наплаћују за време трајања уговора. Уколико корисник закључи такав уговор 

о кредиту, и можда се у неком будућем неизвесном времену одлучи да кредит 

превремено врати или га рефинансира, или наступи околност rebus sic 

stantibus, или настане осигурани случај, односно било која околност која за 

последицу има раскидање уговора о кредиту, такав корисник ће трошкове 

обраде кредита и трошкове пуштања кредита у течај, да плати само до момента 

раскидања уговора, односно платиће само оно што је доспело до тог момента. 

Такав случај није са кредитом у ком су трошкови наплаћени једнократно. 
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 Оваквом конструкцијом уговора, банка је за себе уговорила наплату 

предметних трошкова унапред, за цео период трајања уговора о кредиту, 

занемаривши право корисника на умањење трошкова кредита од момента 

раскидања уговора до момента до када је уговор и уговорен. Поред тога банка 

има право да за себе уговори накнаду за превремену отплату кредита као и за 

насталу штету у том случају, са свим пратећим трошковима. 

 

Аргумент против оваквог закључка би могао да буде да право на судску 

заштиту у овом случају имају само они корисници који су превремено вратили 

кредит банци, јер је само њима ускраћено право на умањење трошкова 

кредита од момента превременог враћања кредита. Постављање таквог 

тужбеног захтева од стране корисника би било апсолутно неуспешно. У случају 

евентуалног спора, банка би се позвала на то да корисник има право на 

умањење камате и трошкова кредита, али само на оне који нису доспели од 

момента превременог враћања кредита, до момента на који је уговор и 

уговорен. Како су предметни трошкови доспели по уговору пре превременог 

враћања кредита и исти плаћени, корисник нема право да му се исти врате. 

Ово је из разлога јер је уговор о кредиту према подели уговора, спада у групу 

уговор са трајним извршењем обавеза, где раскид уговора делује само ex nunc, 

pro futuro. На тај начин би банка опет задржала целокупни износ наплаћених 

трошкова кредита. 

 

Мана овакве уговорне одредбе може се хипотетички замислити и на 

штету банке, а у корист корисника, обрнутим редоследом. То би било у случају 

када би банка уговорила да се предметни трошкови плаћају након исплате 

последњег ануитета и то једнократно. У том случају, само би било питање 

времена када би се неко досетио да се ослободи плаћања таквих трошкова, тако 

што би кредит превремено вратио пре доспелости последњег ануитета и 

накнаде. Тешко је замислити да би банке било када успеле на наплате такве 

трошкове, као што никада никоме нису вратиле такве трошкове у случају 

превременог враћања кредита, јер по оваквој конструкцији уговора и нису 

дужне. 

 

IV. ПОСЛЕДИЦА 

 

 Као што је већ речено предметну одредбу треба сагледати кроз 

формулације коју је дао Врховни касациони суд у својим правним ставовима и 

кроз одлуку Суда правде Европске уније број C-84/19. Међутим пре него што 

се то учини потребно се подсетити неких основних начела. 

 

ЗЗКФУ прописана су основна начела као што су: право корисника на 

равноправан однос са даваоцем финансијске услуге, право на заштиту од 

дискриминације, право на информисање, право на одређеност или одредивост 

уговорне обавезе, и право на заштиту права и интереса.25 Ова начела нису 

ништа друго до конкретизација начела савесности и поштења из ЗОО. Поред 

тога, такође оно што произилази из начела савесности и поштења а садржано 

 
25 ЗЗКФУ, члан 5. 
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је и у ЗЗКФУ је и професионална пажња. Она је дефинисана као повећана 

пажња и вештина која се у правном промету основано очекује од даваоца 

финансијске услуге у пословању са корисницима, у складу са правилима 

струке, добрим пословним обичајима и начелом савесности и поштења.26  

 

Како сва ова начела произилазе из начела савесности и поштења онда 

се може рећи да је право корисника на равноправан однос са банком, не само 

његово право већ и обавеза банке да тај однос тако и уговори. Право корисника 

на информисаност није само право корисника већ и обавеза банке да 

корисника обавести, и то да одговори и на прећутно постављено питање. У 

складу са свим до сада наведеним ја ћу да искористим другу формулацију која 

ће да одговори на питање ништавости уговорне одредбе.    

    

 Не може се другачије закључити осим да је банка на овај начин 

уговарањем једнократне наплате трошкова обраде кредита и пуштања 

кредита у коришћење поступала супротно начелу савесности и поштења.27 

Повреда начела постоји и састоји се у повреди обавеза пре закључења или за 

време закључења уговора. Кривица банке у овом случају постоји јер је уговор 

закључен, али због недовољне информисаности и објашњења у вези са 

околностима под којим се уговор закључује, због прећуткивања или погрешно 

навођених података, друга страна, у овом случају корисник, да је знао право 

стање ствари не би закључио такав уговор или би га закључио са другом 

садржином. У овом случају се претпоставља да би објашњење стварних 

околности у вези са предметом уговора било одређујуће за одлучивање друге 

стране да ли ће да закључи уговор или не. Такође, на страни банке постојала 

је и обавеза обавештења. Она настаје у случају када једна уговорна страна, 

обзиром на начело савесности и поштења, очекује од друге да одговори на 

изричито или прећутно постављено питање. На овај начин банка је за себе на 

скривен начин, уговорила већа права у односу на корисника супротно начелу 

савесности и поштења.28 

 

 Користећи формулацију Врховног касационог суда такође се може 

закључити да понуда банке у случају једнократне наплате трошкова кредита 

није садржала јасне и недвосмислене податке о трошковима кредита, јер 

корисник није могао да исту истинито и исправно упореди да понудом банке 

која исту накнаду наплаћује кроз отплату кредита. Ово је из разлога јер понуда 

банке садржи скривене економско-финансијске и правне последице по 

корисника у случају закључења уговора о кредиту са једнократном наплатом 

трошкова кредита. На тај начин корисник кредита се прећутно у незнању 

одрекао свог права на умањење трошкова кредита у случају раскида уговора о 

кредиту или превременог враћања истог. Како уговор о кредиту садржи такву 

норму, а ЗЗКФУ је прописано да уговор не може да садржи одредбе којима се 

корисник одриче права која су му гарантована овим законом, једина могућа 

последица по такву уговорену норму је њена ништавост, јер је иста уговорена 

 
26 ЗЗКФУ, члан 2. став 1. тачка 24. 
27 ЗОО, члан 12.  
28 „Коментар Закона о облигационим односима“, књига прва, „Савремена администрација“ 

1995. година, проф. др Слободан Перовић, члан. 12 ЗОО, стр. 17 и 18.  
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и извршена.29 Како је банка поступала као несавесна страна, дужна је да 

кориснику износ наплаћених трошкова врати са законском затезном каматом 

од момента наплате.   

   

Поред ове санкције за банке које су поступале на тај начин, постоји и 

реална опасност да исте буду кажњене и од стране Народне банке Србије, и то 

за сваки такав закључени уговор о кредиту, у износу од 80.000,00 динара до 

800.000,00 динара.30   

 

V. ЗАКЉУЧАК 

 

 Како сам већ напоменуо, у анализи се није улазило у расправу о 

основаности навода странака у поступку. Добар део одговора на та питања је 

дао Врховни касациони суд, нарочито допуњеним правним ставом, међутим и 

таквим ставом је ово питање и даље остало отворено.  

 

 На темељу ове анализе и изнетих аргумената, сагледавајући све 

околности случаја, ја лично могу да закључим следеће: Сви они уговори о 

кредиту, закључени између банака и физичких лица, предузетника или 

имаоца пољопривредних газдинстава, без обзира када су закључени, који 

садрже одредбу да се трошкови обраде кредита и пуштања кредита у 

коришћење наплаћују једнократно, ако су као такви и наплаћени, имају се 

сматрати ништавим. Банке су дужне да износе наплаћене по ништавим 

одредбама врате корисницима и то са законском затезном каматом од момента 

наплате. 

 

 Сагледавајући досадашњу пословну праску банака као и тренутну, нема 

сумње да данас велика већина банака такве трошкове наплаћује једнократно. 

Мотив за тако поступање вероватно лежи у намери да се нешто наплати одмах, 

а не да се оставља будућем неизвесном времену. Насупрот њима, судовима су 

сигурно познати они кредити и банке које су предметне трошкове наплаћивале 

кроз период трајања уговора о кредиту, па исход таквих спорова по овој 

анализи би требао да буде негативан по тужиоце. 

 

 Међутим ова анализа не даје одговор на поступке који се воде пред 

привредним судовима, односно на оне који се воде поводом уговора о кредиту 

закључених између банака и правних лица. Поставља се питање да ли се 

овакав закључак може применити на такве уговоре. Као прво, начело 

савесности и поштења у својој примени у правном промету између правних 

лица има ужи домашај од онога између банака и физичких лица. Такође, нема 

примене ЗЗКФУ. Задуживање правних лица код пословних банака, 

представља део редовног пословања, па се може поставити питање да ли су им 

последице једнократне наплате трошкова кредита морале бити познате. 

Односно можемо поставити питање, како би суд одлучио у спору по истом 

питању који се води између две пословне банке? 

 
29 ЗЗКФУ, члан 7. став 3. 
30 ЗЗКФУ, члан 51. став 1. тачка 4. 
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 На крају могу да закључим: банке могу трошкове кредита да наплаћују 

од корисника кредита али само за време трајања уговора о кредиту, са 

поруком: HONESTE VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE, SUUM CUIQUE 

TRIBUERE. 
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