
IV.       АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 

 

 

На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 
 

Предложено законско решење ће имати утицаја на све привредне субјекте. 

Сагласно предложеном законском решењу, очекује се допринос адекватнијем и 

правичнијем обештећењу повериоца услед неблаговременог испуњења новчаних обавеза 

дужника, које само до одређеног нивоа садржи елементе санкције за дужника. 

 

Полазећи од наведеног, предложено законско решење предвиђа повољније 

практично решење - елиминише могућност капиталисања главнице (обрачун камате на 

камату) приликом обрачуна затезне камате коју дужник плаћа када задоцни са испуњењем 

новчане обавезе и сходно томе на крају обрачунског периода добија се нижи износ 

укупног дуга (главнице и затезне камате), што посебно долази до изражаја у дужем 

временском периоду посматрања у односу на раније законско решење. 

 

Обрачунава се већи износ камате у односу на камате која би се добила применом 

начина обрачуна сходно одлуци Уставног суда Републике Србије и на тај начин се 

елиминише могућност амнестије дужника. 

 

Све анализиране методе обрачуна затезне камате, обезбеђују очување реалне 

вредности потраживања мерено растом инфлације, као и одређену накнаду. Такође, сви 

обрачуни у посматраном периоду обезбеђују реалну накнаду и у случају промене девизног 

курса, што је приказано у табели. 

 

Сагласно предложеном законском решењу, обезбеђује се поштовање начела 

јединства правног поретка утврђено одредбама члана 4. став 1. и члана 194. став 1. Устава, 

начела једнакости и равноправности лица пред законом, у смислу одредбе члана 21. ст. 1. 

и 3. Устава Републике Србије којим је прописано да су пред Уставом и законом сви 

једнаки и да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком 

основу, посебно што је Одлука о начину обрачуна, наплате и плаћања камате Народној 

банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 63/04 и 29/05) предвиђала пропорционални 

метод обрачуна камата на потраживања Народне банке Србије, док су истовремено 

пословне банке имале могућност повољнијег положаја када су повериоци физичких и 

правних лица (својих клијената), него када су дужници из послова са Народном банком 

Србије, и сходно наведеном, начело једнакости правног положаја субјекaта на тржишту 

прописаног одредбом члана 84. став 1. Устава.   

 

Затим, наведеним законским решењем, спречава се злоупотреба приликом 

обрачуна чији је крајњи исход губитак права на имовину гарантованог Уставом, односно 

угроженост егзистенције грађана. 

 



 Такође, ни једна земља у окружењу и у Европској унији не прописује конформну 

методу за израчунавање затезне камате, већ само референтну или основну каматну стопу 

на коју се примењује обичан, односно прост интересни рачун од сто тако да је 

методологија у потпуности усаглашена са методологијом која се примењује и у земљама у 

окружењу. 

 

 Полазећи од наведеног, сагласно предложеном законском решењу, оспорене 

одредбе Закона о висини затезне каматне стопе („Службени лист СРЈ”, број 9/01 и 

„Службени гласник РС”, број 31/11), у одлуци Уставног суда Републике Србије, се 

обезбеђују. 

 

 

 

Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 
 

Примена Нацрта закона о затезној камати (у даљем тексту: Нацрт) неће створити 

грађанима и привреди додатне трошкове. Реализација решења садржаних у Нацрту имаће 

позитиван утицај на успостављање финансијске дисциплине што би требало да омогући 

избегавање додатних трошкова. 

 

 

 

Да ли су позитивне последице доношења закона  

такве да оправдавају трошкове које ће он створити 
 

Имајући у виду да се решењима садржаним у Нацрту не намећу додатни трошкови 

учесницима у привреди, Нацрт ће имати позитивне последице, кроз утицај на јачање 

финансијске дисциплине и тиме и укупног тржишног окружења, које оправдавају његово 

усвајање. 

 

Предложено законско решење треба да отклони обрачунски проблем који је, према 

Закону о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ”, број 9/01 и „Службени 

глсаник РС”, бр. 31/11 и 73/12 - Одлука УС), одредбом члана 3. став 1. овог закона 

наведеног у тачки 1, у делу у којем се предвиђа обрачун затезне камате конформном 

методом, у пракси омогућавао обрачун камате на камату. На тај начин, камата је на 

почетку обрачунског периода несразмерно мала, да би се у току обрачунског периода 

сразмерно повећавала и на крају тог периода постала несразмерно велика у односу на 

почетне износе, будући да се перманентно обрачунава на доспелу камату која улази у 

основицу за обрачун затезне камате. Приписивање камате главном дугу у току 

обрачунског периода (тзв. капиталисање главнице) није у сагласности са начелима из 

Закона о облигационим односима. 

 

Прописивањем примене пропорционалне методе (метод простог интересног рачуна 

од сто), приликом обрачуна затезне камате на дуг дужника који касни са исплатом 

новчане обавезе, подразумева се да дужник који касни са испуњењем новчане обавезе за 

сваки део обрачунског периода (месец, дан) дугује исти износ камате.   



Сагласно овом законском решењу утврђивања висине стопе и начина обрачуна 

затезне камате обезбеђује се поштовање општих начела Закона о облигационим односима 

када су у питању новчане обавезе, и то: монетарни номинализам, забрана анатоцизма, 

поштење и савесност, забрана злоупотребе права, лимит камата, природа затезне камате, 

као и начело одштетног права, јер се онемогућава приписивање камате главном дугу у 

току обрачунског периода (тзв. капиталисање главнице). 

 

Суштина овог решења је прописивање затезне камате која представља правичну 

накнаду повериоцима у случајевима када нису могли да наплате потраживање због 

неблаговременог поступања дужника у складу са његовим обавезама. 

 

Полазећи од наведеног, у Табели 1, дат је преглед износа камате, односно затезне 

камате у зависности од примењене стопе и метода обрачуна затезне камате, анализиране 

на истом износу дуга за исти временски период. 

 

 

Табела 1: Преглед износа камате у зависности од примењене стопе и метода обрачуна 

затезне камате 
          

Метод 
Почетни износ дуга 

Износ дуга увећан 

 за износ затезне камате на 

крају периода  

РСД ЕУР РСД ЕУР 

Проста метода: % инфлације + 0,5пп 10,000.0 118.5 18,771.7 158.5 

Проста метода: РКС + 2,5пп 10,000.0 118.5 18,657.7 157.5 

Проста метода: РКС + 8,0пп 10,000.0 118.5 21,958.3 185.4 

Проста метода: РКС + 10,0пп 10,000.0 118.5 23,158.4 195.5 

Конформна метода:% инфлације + 0,5пп 10,000.0 118.5 23,885.1 201.6 

Конформна метода: % инфлације  10,000.0 118.5 16,231.6 137.0 

Извор: Народна банка Србије 

Напомена: Референтна каматна стопа Народне банке Србије (РКС), дана 25. септембра 2012. године износи 10,50% 

 

 

 

Према подацима у Табели 1. у којој је приказан обрачун затезне камате на дуг од 

10.000 динара за временски период од 1. септембра 2006. године до 1. септембра 2012. 

године применом различитих начина обрачуна, односно висине стопе затезне камате, 

уочава се да све анализиране методе обрачуна затезне камате дају више вредности дуга у 

односу на примену обрачуна након доношења одлуке Уставног суда Републике Србије, 

базираног на простом интересном рачуну и каматној стопи обрачунатој на бази стопе 

раста потрошачких цена (стопа инфлације), увећаној за 0,5 процентних поена.  

 

 



Поштовањем уставносудске одлуке о неуставности обрачуна затезне камате 

конформном методом и сагласно томе применом пропорционалне методе, дуг од 10.000 

динара на крају посматраног периода износи 18.771,7 динара (10.000 динара је износ 

основног дуга, а камата обрачуната применом пропорционалне методе, односно простог 

интересног рачуна од сто и стопе раста потрошачких цена увећане за 0,5 п.п. износи 

8.771,7 динара). 

 

Применом досадашњег метода обрачуна затезне камате (метод који се примењивао 

пре доношења одлуке Уставног суда Републике Србије) - конформне методе обрачуна 

затезне камате засноване на збиру месечне стопе инфлације и фиксне стопе од 0,5% 

месечно, добија се највиша вредност, односно на посматрани износ дуга од 10.000 динара, 

на крају посматраног временског периода, дуг износи 23.885,1 динар (10.000 динара 

представља основни дуг, док 13.885,1 динара представља камату што квантитативно 

потврђује да примена конформног метода обрачуна затезне камате омогућава несразмерно 

велико повећање дуга на крају посматраног периода у односу на почетни износ). 

 

За разлику од ова два „гранична” примера, предложено законско решење, предвиђа 

утврђивање висине стопе затезне камате на годишњем нивоу у висини референтне 

каматне стопе Народне банке Србије увећане за 8 процентних поена, а не као збир месечне 

стопе раста потрошачких цена и фиксне стопе од 0,5% месечно. 

 

Имајући у виду наведене измене у препорученом законском моделу за утврђивање 

висине стопе затезне камате, спроведено је упоређивање обрачуна затезне камате 

применом различитих фиксних стопа на годишњем нивоу како би се препоручило решење 

које би обезбедило да ни једна страна не буде оштећена. 

 

Обрачуну затезне камате засноване на одлуци Уставног суда Републике Србије, 

односно примени простог интересног рачуна и каматној стопи обрачунатој на бази стопе 

раста потрошачких цена (стопа инфлације), увећаној за 0,5 п.п., највише конвергира 

пропорционални метод обрачуна камате (прост интересни рачун) базиран на референтној 

каматној стопи Народне банке Србије увећаној за 2,5 п.п. Применом референтне каматне 

стопе Народне банке Србије увећане за 2,5 п.п., односно стопе затезне камате у висини од 

13% у обрачуну, дуг од 10.000 динара на крају посматраног периода износи 18.657,7 

динара (камата износи 8.657,7 динара). 

 

Примени досадашњег метода обрачуна затезне камате (метод који се примењивао 

пре доношења одлуке Уставног суда Републике Србије), конвергира прост метод обрачуна 

камате базиран на референтној каматној стопи Народне банке Србије увећаној за 10 п.п., 

по којем дуг од 10.000 динара на крају посматраног периода износи 23.158,4 динара.  

 

Имајући у виду да анализиране алтернативе обезбеђују стимулативно, односно 

дестимулативно подстицање дужника у погледу измиривања своје обавезе, предложено 

законско решење предвиђа примену простог интересног рачуна на референтну каматну 

стопу Народне банке Србије увећану за 8 п.п. На овај начин се обезбеђује да ни једна 

страна не буде оштећена, односно да се на правичан начин и у једнак положај ставе и 

поверилац и дужник.   



 

Да ли закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту 

и тржишну конкуренцију 
 

Примена Нацрта неће имати директних ефеката на стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију. 

 

Посредно, известан је низ позитивних ефеката које доноси предложено законско 

решење, посебно испољено кроз подстицање поштовања рокова испуњења преузетих 

обавеза што би, неминовно, требало да допринесе бољем тржишном уређењу кроз 

појачање финансијске дисциплине, а тиме и, посредно, привлачењу већег броја нових 

учесника на тржишту што би резултирало и развијањем здравије тржишне конкуренције. 

 

 

 

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 
 

У поступку припреме закона којим се уређује начин утврђивања и обрачуна затезне 

камате, Министарство финансија и привреде спровело је јавну расправу о Нацрту у 

периоду од 17. до 22. октобра 2012. године објављивањем текста Нацрта на сајту 

Министарства финансија и привреде: www.mfp.gov.rs, као и одржавањем јавне расправе у 

просторијама Привредне коморе Србије дана 19. октобра 2012. године. 

 

Активни учесници у јавној расправи су билипредставници јавних 

предузећа,привредних субјеката и Привредне коморе Србије,Спољнотрговинске 

Арбитраже при Привредној комори Србије, судова, банака и Удружења банака Србије, 

професори правних факултета у Београду и Нишу,као и друге заинтересоване стране.  

 

По окончању јавне расправе, на основу достављених предлога и 

примедби,Министарство финансија и привредеје сачинило извештај о одржаној јавној 

расправи и усвојеним предлозима, то јест примедбама од стране чланова Радне групе за 

израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о висини стопе затезне камате (у 

даљем тексту: Радна група). 

 

Наиме, учесници у јавној расправи су истакли следеће предлоге: 

 

-усвајање јединствене правне терминологије у тексту разматране верзије Нацрта и 

прецизније дефинисање појмова; 

- увођење двојне стопе затезне камате, односно да се направи разлика између стопе 

затезне камате која ће се примењивати на грађанско правне односе када су учесници у 

истима физичка лица и стопе затезне камате која ће се примењивати на уговоре у 

привреди; 

- потребу да се законом предвиди третман уговора са валутном клаузулом по 

питању затезне камате; 

- да се прецизира формула по којој ће се вршити обрачун затезне камате; 

- да се размотре могућности уговарања виших стопа затезне камате од Нацртом 

предвиђених, а имајући у виду да је Нацртом предвиђено утврђивање затезне камате за 

http://www.mfin.gov.rs/


динарске обавезе по годишњој стопи која представља збир референтне стопе НБС и 6%, за 

дуг у еврима по стопи која представља збир референтне каматне стопе Еврпске централне 

банке на главне операције за рефинансирање и 7% и за дуг који гласи на остале ино-валуте 

7,5% фиксно; 

- да се, прецизности ради, каматна стопа дефинише као референтна увећана за 

одређени број процентних поена уместо процента, и слично.  

 

Полазећи од наведеног, чланови Радне групе усвојили су следеће закључке, са 

образложењем: 

 

Текст у члану 1.разматраног Нацрта: „Овим законом уређује се висина стопе и 

начин обрачуна затезне камате коју плаћа дужник који задоцни са испуњењем новчане 

обавезе.”, задржан је у постојећој формулацији, с обзиром на то да независно од тога у 

ком је облику обавеза, она увек има еквивалентну вредност у новчаном облику, а и 

сагласно је са Законом о облигационим односима. 

У тексту члана 2. Нацрта: „Дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе, 

поред основног дуга, дугује и затезну камату на износ дуга до дана исплате, по стопи 

утврђеној овим законом.”, термин основни дуг је замењен речју главница ради 

усклађивања и унифицирања са усвојеним правним терминима нашег законодавног 

уређења. 

 

Висина стопе затезне камате на дуг изражен у домицилној, односно страној валути, 

регулисана је чланом 3.„Стопа затезне камате из члана 2.овог закона на износ дуга који 

гласи на динаре, утврђује се на годишњем нивоу у висини збира: 1) референтне каматне 

стопе Народне банке Србије, и 2) фиксне стопе од 6% годишње.”, и чланом 4. „Стопа 

затезне камате из члана 2.овог закона на износ дуга у еврима, утврђује се на годишњем 

нивоу у висини збира: 1) референтне каматне стопе Европске централне банке на главне 

операције за рефинансирање, и 2) фиксне стопе од 7% годишње.Стопа затезне камате из 

члана 2.овог закона на износ дуга који гласи на остале стране валуте, утврђује се на 

годишњем нивоу у висини фиксне стопе од 7,5% годишње.” Нацрта. 

 

На јавној расправи је истакнуто да је првенствено потребно имати у виду да је 

затезна камата, пре свега, репарација и да јој је првенствена улога да обезбеди надокнаду 

штете коју поверилац трпи у случају дужничке доцње приликом измирења дуга, то јест да 

обезбеди довођење повериоца у положај који би имао да није било доцње. 

 

Више учесника је истакло да овако одређена стопа затезне камате не представља 

адекватно обештећење повериоца, тако да и даље можемо имати ефекте повлађивања 

дужника и сагласно томе неблаговремено измиривање обавеза.  

 

На основу консултације са представницима Народне банке Србије, као и 

спроведених обрачуна са њихове стране, а имајући у виду и законско решење Европске 

уније којом је предвиђена маржа од 8% на име затезне камате, Радна група усвојила је, као 

најприхватљивије решење, фиксну маржу од 8% изнад домицилне референтне каматне 

стопе утврђене од стране надлежне централне банке. Са овим решењем, обезбеђује се 

правичније обештећење повериоца, подстицање дужника да на време измирује своје 



обавезе, јер затезна камата има и казнени део, а и усклађеност са прописима Европске 

уније. 

  

Имајући у виду чињеницу да релевантна законодавна пракса Европске уније 

третира само комерцијалне трансакције у којима су учесници правна лица као 

привредноправни субјекти, изнет је предлог на јавној расправи да се размотри увођење 

двојних стопа затезне камате и у наше законодавно решење, указујући на то да природа 

затезне камате налаже различит третман у односима у којима су учесници физичка лица.  

 

Радна група, уважавајући оправданост предложеног разликовања,стала је на 

становиште да у овом моментуније целисходно разматрати такво законско решењеиз више 

разлога: као прво, такво решење већ више деценија није присутно у домаћем 

законодавству, затим потребно је имати у виду одредбе Одсека 2. „Уговорна камата“у 

Закону о облигационим односима,које регулишу стопе уговорне позајмице између 

физичких лица, као и везану судску праксу, потом би требало и дефинисати да ли се сви 

или само одређени привредноправни односи у којима је један од учесника физичко лице 

имају третирати на различит начин, као и потенцијални ефекти таквог решења,даље и у 

циљу избегавања прописивања већег броја различитих стопа затезне камате и избегавања 

могућепојаве конфузије и проблема у практичној примени таквих решења, итд. 

 

Сагласно изнетим примедбама, усвојена је следећа формулација члана 3.„Стопа 

затезне камате, из члана 2.овог закона, на износ дуга који гласи на динаре, утврђује се на 

годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за 8 

процентних поена.”, и члана 4. „Стопа затезне камате, из члана 2.овог закона, за износ 

дуга у еврима, утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе 

Европске централне банке на главне операције за рефинансирање увећане за 8 процентних 

поена.Стопа затезне камате, из члана 2.овог закона, за износ дуга у другим валутама 

утврђује се на годишњем нивоу у висини основне/референтне каматне стопе коју 

прописује и/или примењује приликом спровођења главних операција централна банка 

земље домицилне валуте увећане за 8 процентних поена. Уколико основна/референтна 

каматна стопа, из става 2 овог члана, није утврђена као фиксна каматна стопа, него је 

утврђена у одређеном распону између минималне и максималне каматне стопе од стране 

домицилне централне банке, стопа затезне камате утврђује се као аритметичка средина 

минималне и максималне референтне/основне каматне стопе увећане за 8 процентних 

поена.” у Нацрту закона. 

 

На јавној расправи истакнута је потреба и за предвиђањем решења проблема у 

домену уговорених односа са валутном клаузулом. На основу објективних аргумената од 

стране учесника у јавној расправи и анализе проблема који могу настати у пракси 

нерешавањем дугова за које је уговором предвиђена примена валутне клаузуле, чланови 

Радне групе су додали члан 5., док је члан 5. разматране верзије Нацрта постао члан 6. 

Како дужници који имају закључене уговоре са валутном клаузулом не би били двоструко 

„кажњени”, што није правично решење с обзиром на природу затезне камате, 

предложеним законским решењем је предвиђено да се на новчане обавезе за које је 

уговорена примена валутне клаузуле у случају доцњеима примењивати стопа затезне 

каматепредвиђена за уговорену предметну валуту. 



У члану 5, односно сада члану 6.Нацрта, на захтев учесника у јавној расправи, а у 

циљу елиминисања било каквих нејасноћа поводом начина и формуле који се примењују 

приликом обрачуна затезне камате, укључена је и формула простог интересног рачуна од 

сто са објашњењем појединачних ознака.Истим чланом, став 4, прецизиран је начин на 

који ће се одређивати стопа затезне камате приликом обрачуна по дефинисаним 

обрачунским периодима како би се елиминисала могућност било какве спекулације или 

злоупотребе приликом утврђивања износа затезне камате. 

 

Чланом 7.разматране верзије законског решења, предвиђено је објављивање 

референтних стопа и стопа затезних камата од стране Народне банке Србије на интернет 

презентацији те институције, као и да њихова примена почиње од наредног дана од дана 

објављивања. Одлука чланова Радне групе да се објављене референтне стопе и стопе 

затезне камате примењују од наредног дана од дана објављивања, резултат је чињенице да 

се референтна стопа утврђује на седницама Извршног одбора централне банке, што би у 

пракси изазвало не тако мали број случајева да се пре подне затезна камата на дуг 

обрачунава применом једне стопе затезне камате, а у после подневним часовима 

применом друге стопе затезне камате на дуг. Као јединствено решење, наметнуло се 

усвајање примене објављених наведених стопа од наредног дана од дана објављивања. 

 

У наредном члану разматране верзије предложеног законског решења, чланови 

Радне групе су усвојили да се из формулације члана 7, односно сада члана 8, искључе 

јавни приходи, тако да се одредбе овог законског решења не примењују на дужничко-

поверилачке односе за које су висина стопе и начин обрачуна затезне камате утврђени 

другим законом. 

 

Прелазне и завршне одредбе су преименоване у завршне одредбе, а предложена 

законска решења су остављена у изворној формулацији. 

 

 

 

Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем закона намерава 
 

Након ступања на снагу Нацрта није предвиђено доношење прописа и других 

општих аката. На све одредбе овог закона које нису регулисане, сагласно предложеном 

решењу, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 

Министарство финансија и привреде, са аспекта своје надлежности, пратиће 

примену овог законског решења. Министарство финансија и привреде надлежно је, 

такође, за давање мишљења у примени закона. 

 

 

 


