
Кредит је одређени новчани износ који је банка уступила на 
коришћење клијенту на одређено време под одређеним 
условима и уз плаћање накнаде – камате, као цене 
коришћења тих средстава.

ВРСТЕ
По намени кредити могу бити:
• ненаменски, готовински
• наменски, као што су потрошачки, ауто, стамбени и сл.
По рочности кредити могу бити:
• краткорочни (са роком до једне године) и
• дугорочни (са роком преко годину дана).
По валутној клаузули могу бити:
• без валутне клаузуле и
• са валутном клаузулом.
Кредити без валутне клаузуле су тзв „чисти“ динарски 
кредити исказани само у динарима, као и њихови ануитети, и 
не зависе од кретања девизног курса. Имају више каматне 
стопе и већи ануитет од оних са валутном клаузулом, али 
немају ризик од промене девизног курса.
Кредит са валутном клаузулом, односно индексиран у ЕУР, 
подразумева везивање кредита и кредитне обавезе за курс 
ЕУР, тако да износ отплате кредита зависи од кретања 
девизног курса. Исплаћује се у динарској противвредности по 
званичном средњем курсу ЕУР важећем на тај дан, а на исти 
начин се врши и плаћање ануитета. Углавном има нижу 
каматну стопу и месечни ануитет, али са собом носи и ризик 
од промене девизног курса, односно неизвесност у погледу 
укупне обавезе по основу кредита. Ризик у овом смислу не 
постоји једино уколико су и редовни месечни приходи из 
којих се отплаћује кредит везани за исту валуту.

КРЕДИТ СА УЧЕШЋЕМ ИЛИ ДЕПОЗИТОМ
Кредит са учешћем подразумева да је износ главнице кредита 
мањи за износ учешћа које је потребно да клијент обезбеди, а 
камата се обрачунава само на средства добијена од банке.
Код кредита са депозитом, корисник је у обавези да за 
одобрени кредит обезбеди одређени износ депозита који се 
полаже у банци као обезбеђење кредита и враћа се након 
његове отплате. Депозит првенствено представља средство 
обезбеђења кредита, који се може искористити за измири-

вање доспелих обавеза у случају да клијент није уредан у 
сервисирању својих кредитних обавеза.

КАМАТА
Камата је цена која се плаћа за коришћење средстава банке. 
Уколико је изражена у процентима говоримо о каматној 
стопи.
Каматна стопа се уговара и може бити:
• фиксна, када се месечна обавеза по кредиту не мења у 

току отплате кредита, или
• променљива и састоји се из фиксних и променљивих 

елемената. Променљиви елементи су искључиво они који 
се званично објављују, као што су референтна каматна 
стопа (нпр. 6М ЕУРИБОР, 3М ЕУРИБОР, 6М БЕЛИБОР и 
сл.), индекс потрошачких цена и др. Банка у својим 
пословним просторијама држи истакнуто обавештење о 
кретању вредности променљивих елемената.

Интеркаларна камата обрачунава се и наплаћује од момента 
када се одобри кредит до момента почетка отплате, односно 
до наплате првог ануитета. Уобичајено се интеркаларна 
камата обрачунава по уговореној номиналној каматној стопи.
Затезна камата обрачунава се и наплаћује уколико клијент 
није измирио обавезе о року, а висина затезне камате одређе-
на је Законом о затезној камати. Обрачунава се на износ 
доспелог неизмиреног потраживања банке.

КОЈА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ НОМИНАЛНЕ И ЕФЕКТИВНЕ 
КАМАТНЕ СТОПЕ?
Номинална каматна стопа представља цену отплате кредита 
и на основу ње се врши обрачун месечних ануитета. Номи-
нална каматна стопа се обрачунава на преостали дуг кредита. 
Ефективна каматна стопа је јединствен начин приказивања 
каматне стопе у циљу транспарентности и лакшег поређења 
банкарских услова за одобравање кредита. У обрачун 
ефективне каматне стопе поред номиналне каматне стопе 
улази и износ накнада и провизија које банка обрачунава 
клијенту у поступку одобравања кредита и у току отплате 
кредита, као што су: накнада за обраду захтева, накнада за 
администрирање кредита, премија осигурања кредита, 
премија осигурања непокретности и др.

Кредити

АНУИТЕТ
Ануитет је новчана обавеза, најчешће месечна., Састоји се 
од дела главнице (рате) и дела камате обрачунате по 
номиналној каматној стопи. Ануитет се плаћа у складу са 
планом отплате кредита који се добија од банке.

ГРЕЈС ПЕРИОД
Грејс период је период између исплате кредита и доспећа 
прве рате или ануитета. У току грејс периода обрачунава се 
интеркаларна камата, коју клијент може плаћати или се 
приписује главници и отплаћује тек по почетку плаћања 
ануитета.

КРЕДИТНА СПОСОБНОСТ
Кредитну способност утврђује банка и представља процену 
могућности уредног измиривања обавеза по кредиту, уз 
сагледавање редовних месечних прихода клијента и њего-
вих обавеза. Обавезе клијента као и уредност у њиховом 
измиривању, евидентиране су у извештају Кредитног бироа, 
који банка преузима на основу потписане сагласности 
клијента.

СОЛИДАРНИ ДУЖНИК
Солидарни дужник са корисником кредита учествује у 
плаћању обавеза по кредиту уколико основни дужник није 
кредитно способан за плаћање целокупног кредита. Наиме, 
уколико месечна примања корисника кредита нису довољна 
да покрију месечну обавезу по кредиту (најчешће су у 
питању стамбени кредити), у отплату кредита може да се 
укључе и друга лица – солидарни дужници. То могу бити 
било која лица која испуњавају све услове који су прописани 
и за корисника кредита и заједно са њим преузимају све 
обавезе по кредиту тј. солидарно одговарају за отплату 
целокупног кредита.

ИНСТРУМЕНТИ И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Инструменти и средства обезбеђења представљају један од 
начина на који банка обезбеђује враћање кредита. У 
зависности од износа и врсте кредита, банка одређује 
потребно обезбеђење. Најчешће су у питању менице, 
жиранти, осигурање кредита, заложно право на покретним 
и непокретним стварима у корист банке. У случају нередов-
ности у измиривању обавеза, банка има право да активира 
инструменте и средства обезбеђења.

Шта би све корисник
требало да зна о кредиту?

НАЧИНИ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА
Обавезе по кредиту могу се плаћати:
• активирањем налога директног задужења или трајног 

налога када клијент даје банци овлашћење да у његово 
име врши пренос средстава са његовог рачуна на име 
обавеза по кредиту;

• активирањем решења о административној забрани када 
послодавац корисника кредита обуставама од зараде 
врши пренос средстава банци на име обавеза по кредиту;

• личним уплатама корисника кредита.

РЕФИНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА
Уколико је потребно смањити месечне обавезе како би се 
растеретио кућни буџет у једном периоду или обавезе према 
једној банци пренети у другу банку, постоји могућност 
рефинансирања постојећих обавеза. Обавезе по основу 
различитих пласмана (обавезе по кредитима, кредитним 
картицама, лизинг уговорима, активираном јемству, 
прекорачењу по текућем рачуну и сл.) могу се објединити у 
један кредит. Приликом одлучивања за кредит за рефинан-
сирање потребно је сагледати целокупну исплативост новог 
кредита, јер се они најчешће одобравају на дужи рок и по 
условима повољнијим у односу на услове важеће за пласмане 
који су предмет рефинансирања, чиме се смањује месечна 
обавеза клијента и олакшава сервисирање дуга.

САВЕТИ
• Приликом одлучивања за кредит потребно је сагледати 

потребе и жеље, али и сопствене могућности за уредну 
отплату кредита. Банке у својој понуди имају различите 
врсте кредита, па је потребно саветовати се са запосле-
ним у банци о својим потребама, могућностима и 
ризицима. Од сваке банке може се затражити писана 
понуда за жељену врсту кредита, са свим елементима 
кредита (износ, рок, каматна стопа, валутна клаузула 
итд.) што ће олакшати опредељивање за најповољнији 
кредит, али и упоређивање понуде различитих банака за 
исту врсту кредита.

• Пре доношења одлуке о подношењу захтева за кредит 
потребно је информисати се о следећем:

 - Колика је ефективна каматна стопа (ЕКС) и које 
накнаде су укључене у њен обрачун?

 - Да ли је номинална каматна стопа фиксна или 
променљива?

 - Уколико је каматна стопа променљива, од чега она 
зависи и у којим се периодима мења?

 - Да ли банка обрачунава интеркаларну камату, по којој 
стопи и када се плаћа?

 - Колики је укупан износ камате и накнада које се 
плаћају банци?

 - Да ли је кредит са валутном клаузулом и у којој или је у 
питању „чист“ динарски кредит?

 - Који инструменти и средства обезбеђења су предвиђе-
на за добијање кредита (менице, хипотека, залога и др.) 
и колики су трошкови прибављања потребне докумен-
тације?

 - Да ли је за кредит неопходно обезбедити депозит или 
учешће и у ком износу?

 - Да ли је постоје и које су обавезе у току отплате 
кредита (например, поновна процена непокретности и 
сл.)?

 - Да ли је могућа превремена отплата кредита и под 
којим условима? итд.

• Ефективна каматна стопа мерило је цене кредита, те 
упоређивање ове каматне стопе за исту врсту кредита у 
банкама представља најлакши начин за препознавање 
најповољније понуде.

• Кредит треба узимати у валути у којој су и приходи. 
Например, уколико је зарада изражена у проввредности у 
ЕУР, тада и кредит треба да буде са истом валутном 
клаузулом, а ако је зарада у динарима, тада и кредит треба 
да буде без валутне клаузуле.

• У случају да клијент има проблема са отплатом рате 
кредита (остао без посла, знатно смањени приходи, 
непредвиђене околности и сл.), потребно је да се без 
одлагања обрати банци да заједнички нађу најприкладније 
решење: да се на одређено време одложи плаћање обавеза, 
да се рефинансирају обавезе или реструктурира кредит и 
сл., јер уколико клијент не испуњава своје обавезе уредно, 
активирају се преузети инструменти и средства 
обезбеђења. 



Кредит је одређени новчани износ који је банка уступила на 
коришћење клијенту на одређено време под одређеним 
условима и уз плаћање накнаде – камате, као цене 
коришћења тих средстава.

ВРСТЕ
По намени кредити могу бити:
• ненаменски, готовински
• наменски, као што су потрошачки, ауто, стамбени и сл.
По рочности кредити могу бити:
• краткорочни (са роком до једне године) и
• дугорочни (са роком преко годину дана).
По валутној клаузули могу бити:
• без валутне клаузуле и
• са валутном клаузулом.
Кредити без валутне клаузуле су тзв „чисти“ динарски 
кредити исказани само у динарима, као и њихови ануитети, и 
не зависе од кретања девизног курса. Имају више каматне 
стопе и већи ануитет од оних са валутном клаузулом, али 
немају ризик од промене девизног курса.
Кредит са валутном клаузулом, односно индексиран у ЕУР, 
подразумева везивање кредита и кредитне обавезе за курс 
ЕУР, тако да износ отплате кредита зависи од кретања 
девизног курса. Исплаћује се у динарској противвредности по 
званичном средњем курсу ЕУР важећем на тај дан, а на исти 
начин се врши и плаћање ануитета. Углавном има нижу 
каматну стопу и месечни ануитет, али са собом носи и ризик 
од промене девизног курса, односно неизвесност у погледу 
укупне обавезе по основу кредита. Ризик у овом смислу не 
постоји једино уколико су и редовни месечни приходи из 
којих се отплаћује кредит везани за исту валуту.

КРЕДИТ СА УЧЕШЋЕМ ИЛИ ДЕПОЗИТОМ
Кредит са учешћем подразумева да је износ главнице кредита 
мањи за износ учешћа које је потребно да клијент обезбеди, а 
камата се обрачунава само на средства добијена од банке.
Код кредита са депозитом, корисник је у обавези да за 
одобрени кредит обезбеди одређени износ депозита који се 
полаже у банци као обезбеђење кредита и враћа се након 
његове отплате. Депозит првенствено представља средство 
обезбеђења кредита, који се може искористити за измири-

вање доспелих обавеза у случају да клијент није уредан у 
сервисирању својих кредитних обавеза.

КАМАТА
Камата је цена која се плаћа за коришћење средстава банке. 
Уколико је изражена у процентима говоримо о каматној 
стопи.
Каматна стопа се уговара и може бити:
• фиксна, када се месечна обавеза по кредиту не мења у 

току отплате кредита, или
• променљива и састоји се из фиксних и променљивих 

елемената. Променљиви елементи су искључиво они који 
се званично објављују, као што су референтна каматна 
стопа (нпр. 6М ЕУРИБОР, 3М ЕУРИБОР, 6М БЕЛИБОР и 
сл.), индекс потрошачких цена и др. Банка у својим 
пословним просторијама држи истакнуто обавештење о 
кретању вредности променљивих елемената.

Интеркаларна камата обрачунава се и наплаћује од момента 
када се одобри кредит до момента почетка отплате, односно 
до наплате првог ануитета. Уобичајено се интеркаларна 
камата обрачунава по уговореној номиналној каматној стопи.
Затезна камата обрачунава се и наплаћује уколико клијент 
није измирио обавезе о року, а висина затезне камате одређе-
на је Законом о затезној камати. Обрачунава се на износ 
доспелог неизмиреног потраживања банке.

КОЈА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ НОМИНАЛНЕ И ЕФЕКТИВНЕ 
КАМАТНЕ СТОПЕ?
Номинална каматна стопа представља цену отплате кредита 
и на основу ње се врши обрачун месечних ануитета. Номи-
нална каматна стопа се обрачунава на преостали дуг кредита. 
Ефективна каматна стопа је јединствен начин приказивања 
каматне стопе у циљу транспарентности и лакшег поређења 
банкарских услова за одобравање кредита. У обрачун 
ефективне каматне стопе поред номиналне каматне стопе 
улази и износ накнада и провизија које банка обрачунава 
клијенту у поступку одобравања кредита и у току отплате 
кредита, као што су: накнада за обраду захтева, накнада за 
администрирање кредита, премија осигурања кредита, 
премија осигурања непокретности и др.

АНУИТЕТ
Ануитет је новчана обавеза, најчешће месечна., Састоји се 
од дела главнице (рате) и дела камате обрачунате по 
номиналној каматној стопи. Ануитет се плаћа у складу са 
планом отплате кредита који се добија од банке.

ГРЕЈС ПЕРИОД
Грејс период је период између исплате кредита и доспећа 
прве рате или ануитета. У току грејс периода обрачунава се 
интеркаларна камата, коју клијент може плаћати или се 
приписује главници и отплаћује тек по почетку плаћања 
ануитета.

КРЕДИТНА СПОСОБНОСТ
Кредитну способност утврђује банка и представља процену 
могућности уредног измиривања обавеза по кредиту, уз 
сагледавање редовних месечних прихода клијента и њего-
вих обавеза. Обавезе клијента као и уредност у њиховом 
измиривању, евидентиране су у извештају Кредитног бироа, 
који банка преузима на основу потписане сагласности 
клијента.

СОЛИДАРНИ ДУЖНИК
Солидарни дужник са корисником кредита учествује у 
плаћању обавеза по кредиту уколико основни дужник није 
кредитно способан за плаћање целокупног кредита. Наиме, 
уколико месечна примања корисника кредита нису довољна 
да покрију месечну обавезу по кредиту (најчешће су у 
питању стамбени кредити), у отплату кредита може да се 
укључе и друга лица – солидарни дужници. То могу бити 
било која лица која испуњавају све услове који су прописани 
и за корисника кредита и заједно са њим преузимају све 
обавезе по кредиту тј. солидарно одговарају за отплату 
целокупног кредита.

ИНСТРУМЕНТИ И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Инструменти и средства обезбеђења представљају један од 
начина на који банка обезбеђује враћање кредита. У 
зависности од износа и врсте кредита, банка одређује 
потребно обезбеђење. Најчешће су у питању менице, 
жиранти, осигурање кредита, заложно право на покретним 
и непокретним стварима у корист банке. У случају нередов-
ности у измиривању обавеза, банка има право да активира 
инструменте и средства обезбеђења.

НАЧИНИ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА
Обавезе по кредиту могу се плаћати:
• активирањем налога директног задужења или трајног 

налога када клијент даје банци овлашћење да у његово 
име врши пренос средстава са његовог рачуна на име 
обавеза по кредиту;

• активирањем решења о административној забрани када 
послодавац корисника кредита обуставама од зараде 
врши пренос средстава банци на име обавеза по кредиту;

• личним уплатама корисника кредита.

РЕФИНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА
Уколико је потребно смањити месечне обавезе како би се 
растеретио кућни буџет у једном периоду или обавезе према 
једној банци пренети у другу банку, постоји могућност 
рефинансирања постојећих обавеза. Обавезе по основу 
различитих пласмана (обавезе по кредитима, кредитним 
картицама, лизинг уговорима, активираном јемству, 
прекорачењу по текућем рачуну и сл.) могу се објединити у 
један кредит. Приликом одлучивања за кредит за рефинан-
сирање потребно је сагледати целокупну исплативост новог 
кредита, јер се они најчешће одобравају на дужи рок и по 
условима повољнијим у односу на услове важеће за пласмане 
који су предмет рефинансирања, чиме се смањује месечна 
обавеза клијента и олакшава сервисирање дуга.

САВЕТИ
• Приликом одлучивања за кредит потребно је сагледати 

потребе и жеље, али и сопствене могућности за уредну 
отплату кредита. Банке у својој понуди имају различите 
врсте кредита, па је потребно саветовати се са запосле-
ним у банци о својим потребама, могућностима и 
ризицима. Од сваке банке може се затражити писана 
понуда за жељену врсту кредита, са свим елементима 
кредита (износ, рок, каматна стопа, валутна клаузула 
итд.) што ће олакшати опредељивање за најповољнији 
кредит, али и упоређивање понуде различитих банака за 
исту врсту кредита.

• Пре доношења одлуке о подношењу захтева за кредит 
потребно је информисати се о следећем:

 - Колика је ефективна каматна стопа (ЕКС) и које 
накнаде су укључене у њен обрачун?

 - Да ли је номинална каматна стопа фиксна или 
променљива?

 - Уколико је каматна стопа променљива, од чега она 
зависи и у којим се периодима мења?

 - Да ли банка обрачунава интеркаларну камату, по којој 
стопи и када се плаћа?

 - Колики је укупан износ камате и накнада које се 
плаћају банци?

 - Да ли је кредит са валутном клаузулом и у којој или је у 
питању „чист“ динарски кредит?

 - Који инструменти и средства обезбеђења су предвиђе-
на за добијање кредита (менице, хипотека, залога и др.) 
и колики су трошкови прибављања потребне докумен-
тације?

 - Да ли је за кредит неопходно обезбедити депозит или 
учешће и у ком износу?

 - Да ли је постоје и које су обавезе у току отплате 
кредита (например, поновна процена непокретности и 
сл.)?

 - Да ли је могућа превремена отплата кредита и под 
којим условима? итд.

• Ефективна каматна стопа мерило је цене кредита, те 
упоређивање ове каматне стопе за исту врсту кредита у 
банкама представља најлакши начин за препознавање 
најповољније понуде.

• Кредит треба узимати у валути у којој су и приходи. 
Например, уколико је зарада изражена у проввредности у 
ЕУР, тада и кредит треба да буде са истом валутном 
клаузулом, а ако је зарада у динарима, тада и кредит треба 
да буде без валутне клаузуле.

• У случају да клијент има проблема са отплатом рате 
кредита (остао без посла, знатно смањени приходи, 
непредвиђене околности и сл.), потребно је да се без 
одлагања обрати банци да заједнички нађу најприкладније 
решење: да се на одређено време одложи плаћање обавеза, 
да се рефинансирају обавезе или реструктурира кредит и 
сл., јер уколико клијент не испуњава своје обавезе уредно, 
активирају се преузети инструменти и средства 
обезбеђења. 


