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Срђан СТОЈИЛКОВИЋ, мастер
судијски сарадник Привредног суда у Пожаревцу

НАМЕШТАЊЕ МЕЂУБАНКАРСКИХ
КАМАТНИХ СТОПА ЛИБОР И ЕУРИБОР

НА СВЕТСКОМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ
И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НА СРПСКО

ХИПОТЕКАРНО ТРЖИШТЕ

Резиме

Пред надзорним телима десетак држава је у протекле две годи-
не откривена светска афера намештања међубанкарских каматних 
стопа услед које су изречене високе новчане казне светским банкар-
ским гигантима. Међубанкарске каматне стопе утичу на цену креди-
та и финансијских деривата широм света чији се износ процењује на 
више стотина билиона америчких долара. Након откривања афере 
намештања Либора и Еурибора покренуте су бројне парнице оштећених 
клијената против банака, који су са банкама уговарали обавезе плаћања 
камате везане за референтне каматне стопе које су намештане. Циљ 
овог рада јесте анализа могућности да ли и на који начин клијенти из 
хипотекарних кредита у Србији могу успоставити правну равнотежу 
и умањење износа камата које су најуглађеније речено обрачунаване по 
основу неправилног формирања Либора и Еурибора.

Кључне речи: Либор, Еурибор, хартије од вредности обезбеђене мор-
гиџом, своп каматне стопе.
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I Увод

Веома значајну улогу на светском финансијском тржишту имају 
међубанкарске референтне каматне стопе као што су Либор и Еури-
бор. Међубанкарске каматне стопе представљају основу за формирање 
варијабилних каматних стопа код кредита и финансијских деривата који 
се процењују на износ од 300 до 800 билиона америчких долара (УСД).1 
Међубанкарске каматне стопе дефинишу се као просек каматне стопе 
по којој се банке могу међусобно задуживати без средства обезбеђења.2 
До избијања светске афере намештања Либора и Еурибора процес 
формирања истих био је препуштен у потпуности изабраном делу бан-
карског тржишта. Саморегулација се показала очито неуспешном због 
чега је најпре Велика Британија отпочела са свеобухватном реформом 
ради стављања под надзор државе процес формирања и руковођења над 
Либором.3 Регулатива над процесом формирања Еурибора не постоји 
на нивоу Европске Уније, али је нацрт директиве спреман и очекује се 
њено усвајање у току 2015 године.4 Реформа Еурибора отпочета је кроз 

1 Marthin Wheatley, Th e Wheatley Review of Libor-fi nal report, London, 2012, стр. 76–
79, доступно на адреси: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach 
ment_data/fi le/1917 62/wheatley_review_libor_fi nalreport_280912.pdf. 

2 Либор и Еурибор представљају основне каматне стопе за функционисање 
међународног финасијског тржишта. Више о томе вид. House of Commons Treasury 
Committee, Fixing Libor: some preliminary fi nding, London, 2012, стр. 3–4, доступно на 
адреси: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmtreasy/481/481.
pdf, 15.2.2014.

3 Процес формирања Либора је био у потпуности препуштен Британском Банкар-
ском Удружењу – ББА (British Bankers Association – BBA). Влада Велике Британије 
је 2012. године овластила Мартина Вајтлија директора државнe агенције за надзор 
над финансијским услугама (Financial Services Authority – FSA, која је након рефор-
ме променила назив у Financial Conduct Authority – FCA) да анализира целокупно 
стање у погледу процеса формирања Либора и да сачини предлог реформи како 
би се повратило поверење у Либор. Влада је усвојила препоруке Мартина Вајтлија, 
те су 2013. године спроведене законске реформе којим је процес формирања Ли-
бора стављен под државни надзор, те је достављање лажних и нетачних подата-
ка банака при формирању Либора прописано као казнено дело. Више о овоме 
вид. M. Wheatley, Th e Wheatley Review of Libor-fi nal report, стр. 4–5; HM Treasery, 
Implementing the Wheatley Review: draft  secondary legislation, London, 2012, стр. 3–5, 
доступно на адреси: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/fi le/191760/implementing_wheatley_review281112.pdf; Th e Financial Services and 
Markets Act 2000 (Consumer Credit) (Transitional Provisions) Order 2013, доступно на 
адреси: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/3128/introduction/made, 15.1.2014.

4 На овај начин ће и Европска унија прописати могућност казненог процесуирања 
банака када исте манипулишу Еурибором. ЕУ јесте недавно (4.12.2013. године) каз-
нила банке суштински због намештања Еурибора, али је казна формално прав-
но изречена банкама због стварања картела и кршења антимонополских пропи-
са. Оваква „правна гимнастика“ изведена је због непостојања регулативе по којој 
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усвајање новог Кодекса понашања Европске банкарске федерације, који 
је успоставио нова правила за банке, али су санкције за непоштовање 
правила из Кодекса блажег карактера.5

Надзорна тела Сједињених Америчких Држава (САД), Велике 
Британије, Швајцарске, Јапана, Канаде, Сингапура и Европске уније су 
током 2012. и 2013. године откриле највећу систематски организовану 
превару водећих светских финансијских институција.6 Након казни из-
речених у поступцима пред регулаторним телима отпочеле су парнице 
за повраћај новца због намештања међубанкарских каматних стопа, од 
којих су за сада најзначајније пред судовима у САД и Великој Британији. 
Циљ овог рада јесте упоредно правна анализа последица намештања 
међубанкарских каматних стопа, као и предлагање потенцијалних 
решења за успостављање правне равнотеже код хипотекарних кре-
дита на српском тржишту, која је битно поремећена услед углавака о 
варијабилној каматној стопи. Како би се правилно схватили домашаји 
афере Либор и Еурибор неопходно је најпре укратко изложити основне 
чињенице о овим референтним каматним стопама.

1. Либор

Либор је референтна каматна стопа која се утврђује на лондон-
ском међубанкарском тржишту и представља просечну каматну стопу 
по којој банке у Лондону међусобно нуде на зајам новац без средства 

би ЕУ казнила банке због намештања каматних стопа. Вид. European Commission, 
Commission fi nes banks € 1.71 billion for participating in cartels in the interest rate 
derivatives industry, доступно на адреси: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1208 
_en.htm, 15.12.2013. Више о предлогу за регулисање међубанкарских каматних сто-
па на нивоу ЕУ вид. European Commission, Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in fi nancial instruments 
and fi nancial contracts, 2013, доступно на адреси: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0336:FIN:EN:PDF, 15.1.2014.

5 Као најтежа санкција коју може изрећи Управни одбор Европске Банкарске 
Федерације (ЕБФ), банци која манипулише каматним стопама новим Кодексом од 
1.10.2013. године предвиђено је (чланом Б.3.5) избацивање банке са панела на коме 
се формира Еурибор. Вид. Euribor, European Banking Federation, Еuribor Code of 
Conduct, 2013, доступно на адреси: http://www.euriborebf.eu/assets/fi les/Euribor_code_
conduct.pdf, 15.1.2014.

6 Банкарска превара можда је најбоље описана речима гувернера Централне бан-
ке Уједињеног Краљевства (Bank of England) Мeрвина Кинга (Mervyn King) пред 
парламентом 25.11.2008. године да Либор није стопа по којој се банке међусобно 
зајме и податком да је из самог британског парламента потекао колоквијални тер-
мин „банкстери“ (са јасном асоцијацијом на термин „гангстери“) за банкаре који 
су учестововали у намештању Либора и Еурибора. Вид. изјаву гувернера на адреси: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmtreasy/1210/8112503.
htm, 15.12.2013.
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обезбеђења.7 Контролу и управљање над формирањем Либора врши-
ло је Британско Удружење Банака све до фебруара 2014. године, када 
је Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) Benchmark Administration LTD са 
седиштем у Лондону преузео функцију aдминистратора по добијеном 
тендеру и сагласности надзорних тела у Великој Британији.8 Либор је до 
скорашње реформе из 2013. године обрачунаван за 10 различитих валу-
та и то за сваку валуту у 15 различитих рокова доспећа, тако да је сва-
кога дана вршен обрачун за 150 различитих вредности Либора.9 Данас 
се Либор обрачунава за 5 валута и 7 различитих рокова доспећа.10 За 
сваку валуту Либора постоји панел банака које свакодневно достављају 
податке агенту, кога је одредио администратор, о томе колику би ка-
мату морале да плате за међусобне позајмице.11 Четвртина највиших и 
најнижих каматних стопа се избацују приликом калкулације Либора, 
те се аритметичком средином преосталих (50%) података израчунава 
вредност Либора.12

7 Либор представља скраћеницу од синтагме London Inter-Bank Off ered Rate. Ова 
међубанкарска каматна стопа настала је 1985. године и првобитно је била об-
рачунавана за 3 валуте: амерички долар, британску фунту и јапански јен. Више 
о дефиницији и историјату Либора видети на адреси: http://www.bbalibor.com/
explained/historical-perspective, 15.1.2014.

8 Вид. ICE Benchmark Administration, Libor: Frequently asked questions, 2014, стр. 
2–3, доступно на адреси: https://www.theice.com/publicdocs/IBA_LIBOR_FAQ.pdf, 
15.1.2014.

9 Вид. BBA, Welcome to bbalibor, Frequentlu Asked questions (FAQs), доступно на адре-
си: http://www.bbalibor.com/explained/faqs, 15.11.2013. За наше хипотекарно тржиште 
најначајнија вредност Либора везана је за валуту швајцарски франак (CHF), обзи-
ром на мали број кредита одобрен у другим валутама. Кредити одобрени у валути 
евро на нашем тржишту везани су претежно за референтну стопу Еурибор коју 
одређује ЕБФ. 

10 Августа 2013. избачене су са панела 5 валута и то: новозеландски долар (NZD), 
аустралијски долар (AUD), канадски долар (CAD), шведскa круна (SEK) и данскa 
крунa (DKK). Либор се у данашњици израчунава за британску фунту (GBP), 
јапански јен (JPY), амерички долар (USD), швајцарски франак (CHF) и евро (EUR 
– такозвани ЕвроЛибор кога треба разликовати од Еурибора који одређује панел 
ЕБФ). Вид. BBA, Welcome to bbalibor, Frequently Asked questions (FAQs).

11 Агент који обрачунава Либор према добијеним подацима јесте Томсон Ројтерс 
(Th omson Reuters). Више о самом процесу калкулације Либора и улози агента вид. 
BBA, Libor governance and srutiny, 2008, стр. 3–4, доступно на адреси: www.bbalibor.
com/download/4025, 15.1.2014.

12 Либор се за сваку од 5 валута дневно обрачунава за 7 различитих рокова доспећа 
позајмице, једнодневну, недељну, месечну, двомесечну, тромесечну, полугодишњу 
и годишњу. Више о томе доступно на адреси: https://www.theice.com/iba_libor.jhtml, 
15.1.2014.
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2. Еурибор

Еурибор је референтна каматна стопа која се утврђује на европ-
ском међубанкарском тржишту и представља просечну стопу по којој 
првокласне европске банке међусобно нуде на зајам новац без сред-
ства обезбеђења.13 Управљање Еурибором и контролу над његовим 
формирањем врши Европска банкарска федерација (ЕБФ), која пред-
ставља непрофитну организацију са седиштем у Бриселу.14 Еурибор је 
настао 1999. године, по оснивању ЕБФ када је већина чланица ЕУ заме-
нила домаће међубанкарске референтне каматне стопе са Еурибором.15 
Еурибор се формира према подацима са панела банака где банке учес-
ници свакога дана достављају своје процене о томе колику би камату 
морале да плате за позајмицу у еврима за различите рокове доспећа16 
Након прукупљања ових података агент кога је одредила ЕБФ избацује 
15% највиших и најнижих каматних стопа и израчунава се вредност Еу-
рибора аритметичкoм средином преосталих (70%) података за сваки од 
8 временских интервала.17

13 Еурибор представља скраћеницу од синтагме Euro Inter-Bank Off ered Rate. Више о 
дефиницији Еурибора вид. Euribor-EBF, Euribor Code of Conduct, стр. 2.

14 Основни циљеви ЕБФ јесу подршка и развој референтне стопе Еурибор као основ-
не цене Евра, као и интеграција европског финансијског тржишта. Вид. чл. 2 Ста-
тута ЕБФ, доступно на адреси: http://www.euribor-ebf.eu/assets/fi les/Euriborebf-statutes.
pdf, 15.1.2014.

15 У Аустрији је до тада међубанкарска референтна стопа била Vibor, Белгији Bibor, 
Финској Helibor, Француској Pibor, Немачкој Fibor, Грчкој Athibor, Холандији Aibor, 
Ирској Dibor, Италији Ribor, Португалу Lisbor, Шпанији Mibor. Вид. на адреси: 
http://www.euribor-ebf.eu/assets/fi les/Euribo r%20Legacy.pdf, 15.1.2014.

16 До новембра 2013. године Еурибор се обрачунавао за 15 рокова доспећа позајмице, 
а након реформе ради повраћаја поверења у ову референтну стопу исти се об-
рачунава за 8 временских интервала и то: једнонедељну позајмицу, двонедељну, 
месечну, двомесечну, тромесечну, полугодишњу, деветомесечну и годишњу. Вид. 
http://www.euribor-ebf.eu/assets/fi les/D2832A-2013-Euribor%20tenors%20to%20be%20
reduced%20as%20of%201%20November%202013.pdf, 15.1.2014.

17 Више о начину обрачунавања Еурибора вид. на адреси http://www.euribor-ebf.eu/
assets/fi les/D2914C-2013-Euribor%20Contingency%20Plan.pdf. Калкулацију Еурибора 
тренутно врши агенција Th omson Reuters, чије место од маја 2014. године преузи-
ма Global Rate Set Systeмs Ltd са којим је ЕБФ недавно закључио уговор. Вид. http://
www.euriborebf.eu/assets/fi les/D0005D2014 Press%20releaseGRSS%20appointment_Final.
pdf, 24.2.2014.
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II Почетни знаци манипулације међубанкарским
каматним стопама

На могуће неправилности при формирању Либора озбиљно је 
указао чланак објављен у Вол Стрит Журналу априла 2008. године.18 
Извршено је поређење каматне стопе Система савезних резерви САД, 
под којој су давани зајмови банкама са роком доспећа од 28 дана, код 
којих су банке морале положити средство обезбеђења, са једномесечним 
Либором за валуту америчког долара (УСД Либор).19 Утврђено је 
да су банке плаћале вишу стопу ФЕД-у за 10 до 60 базних поена (0,1 
–0,6%), него на међусобне необезбеђене позајмице, што није у складу 
са економском логиком.20 Посебну пажњу стручњака у САД изазвао је 
значајан скок УСД Либора дан након објаве чланка што су многи про-
тумачили као одјек на објављене податке.21 Због чудног кретања Ли-
бора у току 2008. године се амерички ФЕД обратио Централној Банци 
Уједињеног Краљевства (Bank of England) са предлозима како би се исти 
реформисао.22 Почетна индиција о манипулацији потврђена је децем-

18 Carrick Mollenkamp, „Bankers cast doubt on key rate amid crisis“, Wall Street Journal, 
16.4.2008, доступно на адреси: http://online.wsj.com/article/SB120831164167818299.
html, 15.10.2013.

19 Систем савезних резерви САД (Federal Reserve System – FED, даље у тексту: ФЕД), 
као својеврстан систем централног банкарства у САД одређује већи број камат-
них стопа, а у конкретном чланку УСД Либор је поређен са каматном стопом ТАФ 
(скраћеница од синтагме: Fed Term Treasery Auction Facility Rate).

20 Економска логика подразумева да кредит код кога зајмопримац пружа средство 
обезбеђења има нижу каматну стопу од кредита код кога није пружено средство 
обезбеђења. Британско удружење банака покушало је да оправда ову чудну раз-
лику између УСД Либора и ТАФ својим извештајем од 10.6.2008. године тржиш-
ним условима, вид. BBA, Understanding the construction and operation of BBA LIBOR– 
strengthening for the future, 2008, стр. 5–6, доступно на адреси: http://www.aciforex.org 
/docs/markettopics/20080610__BBA_comments_on_Libor_fi xing.pdf, 15.1.2014.

21 Да је било тржишних разлога за скок УСД Либора 17.4.2008. године, то би се одра-
зило и на вредност Либора за друге валуте, чија се вредност 17.4.2008. године није 
значајно променила.

22 Најзанимљивији предлог Феда по мом мишљењу, из кога се јасно види да је уочена 
превара (али и начин на који се она врши) банака које учествују на панелу УСД 
Либора, јесте да се не избацује четвртина највиших и најнижих података о стопама 
под којима се банке међусобно зајме, већ да се насумично, методом случајног из-
бора избацује половина достављених података, те да се Либор формира на основу 
просека половине каматних стопа банака које су насумично одабране. На овај на-
чин онемогућили би се учесници панела да се договарају о најнижим и највишим 
подацима које ће доставити агенту, а за које знају да ће бити избачени. Други би-
тан предлог јесте проширење панела банака, међутим ниједан од ових предлога 
до данас није спроведен. Више о свим предлозима Феда, вид. Timothy Geithner, 
Recommendations for Enchancing the Credibility of LIBOR FRBNY Markets and Research 
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бра 2012. године када је швајцарска банка УБС у свом поравнању са Ми-
нистарством Правде САД признала (поред бројних манипулација) да је 
дан након спорног чланка учествовала у договору са другим банкама у 
достављању лажних података како би се Либор повећао.23

Анализом професора Снајдера и Јула из 2010. године изврше-
но је поређење УСД Либора са каматном стопом коју банке плаћају 
на позајмице за еуродоларe.24 Еуродолари јесу амерички долари који 
су положени на депозит у банкама ван САД, претежно у лондонским 
банкама.25 Каматна стопа на позајмицу еуродолара била је готово једнака 
вредности УСД Либора у периоду од 1992. до 2006. године.26 Вредност 
УСД Либора први пут је пала испод каматне стопе на еуродоларе авгу-

and Statistics Groups, 2008, доступно на адреси: http://www.bankofengland.co.uk/publi 
cations/Documents/news/2012/nr068.pdf, 15.10.2013.

23 Банке су биле упозорене од стране ББА да ће се због чланка од 16.4.2008. годи-
не извршити контрола достављаних података, те су банке са панела договором 
значајно подигле вредност Либора 17.4.2008. и 18.4.2008. године. Вид. анекс спо-
разума о одустанку од кривичног гоњења Министарства правде САД и УБС банке 
закљученог 18.12.2012. године, UBS Statement of facts, стр. 43, доступно на адреси: 
http://www.justice.gov/iso/opa/resources/6942012121911725320624.pdf, 15.10.2013.

24 Рад објављен на интернет страницама Универзитета у Минесоти и Калифорнији, 
изазвао је велику пажњу и често је цитиран у тужбама, које су странке у САД 
поднеле против банака због намештања Либора. Вид. Connan Snider, Th oмas Youle, 
Does Libor refl ect banks borrowing costs?, 2010, стр. 7–24, доступно на адреси: http://
www.econ.umn.edu/~youle001/libor_4_01_10.pdf, 15.10.2013.

25 Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Financial Markets and Institutions, Boston, 
2012, стр. 484. Висину каматне стопе по којој се могу прибавити долари са вана-
меричког финансијског тржишта (Eurodollar Deposit Rate-EDDR) дневно објављујe 
ФЕД на основу података са панела банака, које своје процене достављају брокер-
ским компанијама Blooмberg l.p. и ICAP plc. Више о Еуродоларима и стопи коју 
објављује ФЕД, вид. Marvin Goodfriend, Eurodollars, 1998. доступно на адреси: 
http://www.richmondfed.org/publications/research/special_reports/instruments_of_the_
money_market/ pdf/chapter_05.pdf, 15.1.2014; BBA, Understanding the construction and 
operation of BBA LIBOR– strengthening for the future, стр. 5.

26 Прецизније речено камата на еуродоларе била је константно незнатно нижа од вред-
ности УСД Либора, те је у периоду од 2000–2006. године просечна разлика била – 0,02%. 
Више о кретању ових стопа вид. C. Snider, T. Youle, нав. дело, стр. 9; Federal Reserve 
Bank of San Francisko, What is LIBOR and why do LIBOR interest rates move closely in line 
with short-term interest rates in the U.S.?, 2006, доступно на адреси: http://www.frbsf.org/
education/publications/doctor-econ/2006/july/libor-interest-rate s-london-interbank-off ered,
15.10.2013. Вредност УСД Либора се односи на позајмице долара који се налазе у 
лондонским банкама, као што је то случај у претежној мери и са каматном стопом 
на еуродоларе. Панел банака које утврђују каматну стопу на еуродоларе јесте шири 
од Либор панела, али о сличности ових стопа најбоље говори дефинисање Либора 
у америчкој литератури као каматне стопе по којој првокласне банке нуде на зајам 
еуродоларе. Вид. Frank J. Fabozzi, Fixed Income Analysis, Hoboken-New Jersey, 2007, 
стр. 377.
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ста 2007, те је у периоду до маја 2010. године разлика достизала и чак 
2%.27 Разлика у овим стопама уочена је и од стране Међународног Мо-
нетарног фонда крајем 2008. године, али је ММФ изразио поверење у 
поузданост Либора, док је за разлику истог са стопом ФЕД на еуродо-
ларе нађено оправдање у тржишним условима и ширем панелу бана-
ка на коме се формира стопа ФЕД-а.28 Базелска Банка за међународна 
поравнања (Bank for International Settlements) је 2008. године изнела став 
да не постоје докази који указују да банке манипулишу међубанкарским 
каматним стопама.29 Признања највећих светских банака о превари от-
крила су да ни еминентне финансијске установе попут Међународног 
Монетарног Фонда и Банке за међународна поравнања нису имале пра-
ву слику о вештој систематској манипулацији Либором и Еурибором.30

III Признања банака о намештању Либора и Еурибора

Прва банка која је признала своје учешће у намештању каматних 
стопа јесте британска Барклис банка (Barclays Bank plc), која јe са Ми-
нистарством правде САД закључила споразум о одустанку од кривич-
ног гоњења.31 Изјавом о чињеницама која је саставни део споразума од 
26.7.2012. године, Барклис је потврдио да је слао лажне податке у перио-
ду од 2005–2007. године и током 2009. године о висини камате по којој 
се могао зајмити код других банака на панелу Либора, као и на панелу 
Еурибора, како би увећао профит.32 По захтеву својих трејдера, али и 

27 C. Snider, T. Youle, нав. дело, 24. Више о кретању каматнe стопe на тромесечну 
позајмицу еуродолара коју свакодневно објављује ФЕД видети на адреси: http://
federalreserve.gov/releases/h15/ data.htm, 15.1.2014. 

28 International Monetary Fund, Global Financial Stability Report, Washington, 2008, стр. 
77–79.

29 François-Louis Michaud, Christian Upper, „What drives interbank rates? Evidence froм 
Libor panel“, BIS Quarterly Review, March 2008, Bank for International Settlements 
Basel, стр. 57–58; Jacob Gyntelberg, Philip Wooldridge, „Interbank rate fi xings during 
the recent turmoil“, BIS Quarterly Review, March 2008, стр. 65–72.

30 УБС, Барклис и Краљевска банка Шкотске су 2009. године биле 3 највеће банке у 
свету по својој активи, а све су током 2012. и 2013. године признале своје учешће у 
намештању Либора и Еурибора, вид. F. Mishkin, S. Eakins, нав. дело, стр. 486. 

31 Барклис је платио износ од 160 милиона УСД по споразуму у САД, као и каз-
ну пред надзорним финансијским органом CFTC (Commodity Futures Trading 
Commission) од 200 милиона УСД, док је пред надзорним органом FSA у Великој 
Британији платио 59,5 милиона GBP. Вид. на адресама: http://www.justice.gov/opa/
pr/2012/June/12crm815.html; http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/070.
shtml, 15.11.2013.

32 Барклис је инвестирао у хартије од вредности везане за Либор и Еурибор, као 
и у финансијске деривате попут еуродолар фјучејрс уговора и каматних сво-
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других банака, Барклис је достављао лажне податке по основу којих се 
формирају међубанкарске каматне стопе, како би се формирао виши 
или нижи Еурибор и Либор, а искључиво са циљем како би повећао 
своју добит и профит банака које су учестововале у превари. Након Бар-
клиса учешће у намештању Либора и Еурибора признала је швајцарска 
УБС банка (UBS AG) која је потврдила да је приликом достављања по-
датака по којима се формирају Либор и Еурибор водила рачуна о својој 
позицији на тржишту финансијских деривата, те да није достављала по-
датке у складу са кодексом понашања ББA и ЕБФ.33 УБС је признао да је 
у периоду од 2001–2010. године давао лажне податке на панелу Либора 
за већину валута, као и при формирању Еурибора, а основни разлог 
манипулације био је стицање профита кроз закључене финансијске уго-
воре који су тесно везани за Либор и Еурибор.34

Краљевска банка Шкотске (Th e Royal Bank of Scotland plc – RBS) 
је трећа банка која је признала своје учешће у намештању Либора и 
Еурибора, те је са Министарством правде САД закључила споразум о 
одлагању кривичног гоњења 6.2.2013. године. RBS је признала учешће у 
намештању Либора и то на панелима за већину валута у периоду од 2006. 

пова, чија је вредност уско повезана са Либором. Еуродолар фјучерс уговор 
представља финансијски фјучерс уговор о куповини одређене количине еуродо-
лара у будућности, претежно у року од 90 дана од закључења уговора. Циљ овог 
уговора јесте заштита од промене каматне стопе по коjoj банке са седиштем у САД 
могу пoзајмити доларе са доспећем од 3 месеца, са ванамеричког финансијског 
тржишта. Еуродолар фјучерси се закључују претежно на фјучурс берзи у Чикагу 
(Chicago Mercantile Exchange). Више о еуродолар фјучерс уговорима вид. Sanjay K. 
Nawalkha, Gloria M. Soto, Natalia A. Beliaeva, Interest Rate Risk Modeling: Th e Fixed 
Income Valuation Course, Hoboken-New Jersey, 2005, стр. 144–156. Више о уговору 
о свопу каматне стопе биће у наредном делу радa. Достављањем лажних података 
приликом калкулације међубанкарских каматних стопа Барклис је стицао предност 
над својим сауговорачима у финансијском уговорима, што су чиниле и друге банке 
са панела Либора. Више о признању преваре и начину њеног извршења од стране 
Барклиса вид. у анексу споразума о одустанку од кривичног гоњења, Statement of 
facts, стр. 5–14, 22–23, доступно на адреси: http://www.justice.gov/iso/opa/resources/93
12012710173426365941.pdf, 15.10.2013.

33 Видети фн. 23 УБС је лажне податке за Либор достављао у периоду од 2001–2010. го-
дине, а за Еурибор почев од 2005–2010. године. Вид. UBS Statement of facts, стр. 7–34. 
Споразумом са Министарством правде САД, УБС је платио износ од 780 милиона 
УСД. УБС је кажњен у САД и пред надзорним органом CFTC са 700 милиона УСД, 
док је у Великој Британији пред FSA платио 160 милиона GBP. Надзорним органима у 
Швајцарској УБС је платио 60 милиона CHF. Више о изреченим казнама доступно на 
адресама: http://www.cft c.gov/PressRoom/PressReleases/pr6472-12; http://www.fsa.gov.uk/
static/pubs/fi nal/ubs.pdf; http://www.fi nma.ch/d/aktuell/Documents/sum maryreport-ubs-li
bor-20121219-e.pdf, 15.1.2014.

34 Признање УБС се односи и на намештање референтне стопе Тибор (Tokio Inter-
Bank Off ered Rate), али како ова стопа није заступљена на нашем финансијском 
тржишту, то се истом нећемо посебно бавити у раду. 
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до 2010. године.35 RBS је признао и манипулацију при формирању Еури-
бора на панелу ЕБФ у периоду 2007–2008. година, на коме је учествовао 
преко куповине друге банке (ABN AMRO Bank). За сада последња бан-
ка која је признала своје учешће у превари јесте холандска Рабобанк 
(Cooperatieve Centrale Raiff eisen – Boerenleen bank B.A. – „Rabobank“) која 
је са Министарством правде САД закључила споразум о одлагању кри-
вичног гоњења 29.10.2013. године. Рабобанк је у периоду од 2005–2010. 
године учествовала у достављању лажних података на панелима за Ли-
бор, као и у периоду од 2007–2008. године на панелу Еурибора.36

IV Парнични поступци за накнаду штете против банака 
због намештања Либора и Еурибора

Признања банака о намештању Либора и Еурибора подстакла су 
покретање значајних парница за накнаду штете, јер до тада клијенти 
нису могли знати да су међубанкарске каматне стопе лажиране, обзи-
ром да су институције попут ММФ и Банке за међународна поравнања 
убеђивале учеснике на тржишту да се кретање ових стопа одвија у 
складу са правилима. Европска Комисија је приликом израде нацрта 
директиве којом ће се међубанкарске каматне стопе ставити под над-
зор објавила податак да је око 40% стамбених зајмова у ЕУ везано за 

35 Више о признању преваре и начину њеног извршења од стране RBS вид. у анек-
су споразума о одлагању кривичног гоњења, RBS Statement of facts, стр. 7–35, до-
ступно на адреси: http://www.justice.gov/iso/opa/resources/28201326133127414481.pdf, 
15.1.2014. RBS је по споразуму платио износ од 50 милиона УСД, док је пред надзор-
ним финансијским органом CFTC кажњен са 325 милиона УСД. Пред надзорним 
органом FSA у Великој Британији кажњен је са 87,5 милиона GBP. Више о изреченим 
казнама видети на адресама: http://www.justice.gov/iso/opa/resources/217201326133 
540747939.pdf; http://www.cft c.gov/ucm/groups/public/@lrenforcementactions/documents/
legalpleading/enfrbsorder020613.pdf; http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/fi nal/rbs.pdf, 15.1. 
2014.

36 Више о признању преваре и начину њеног извршења од стране Рабобанк вид. 
у анексу споразума о одустанку од кривичног гоњења, Rabobank Statement of 
facts, стр. 6–29, доступно на страници: http://www.justice.gov/iso/opa/resources/645 
201310298755805528.pdf, 15.1.2014. Мотиви за овакво поступање истоветни су као
и код других банака, стицање што већег профита кроз финансијске уговоре. Ра-
бобанк је по споразуму платила износ од 325 милиона УСД, док је пред надзор-
ним финансијским органом CFTC кажњен са 475 милиона УСД. Пред надзор-
ним органом FCA у Великој Британији кажњен је са 105 милиона GBP. Заједно 
са казнама у Холандији и Јапану Рабобанк је платила око 1,5 милијарди УСД. 
Више о изреченим казнама доступно на адресама: http://www.justice.gov/iso/opa/
resources/976201310298727797926.pdf; http://www.cft c.gov/ucm/groups/public/@lrenforcem 
entactions/documents/legalpleading/enfrabobank102913.pdf; http://www.fca.org.uk/static/do 
cuments/fi nal-notices/rabobank.pdf, 15.1.2014.
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плаћање варијабилне каматне стопе, што довољно говори о значају 
међубанкарских стопа на тржишту ЕУ.37

Апелациони суд у Лондону донео je 8.11.2013. године (Court 
of Appeal, EWCA Civ.1372) значајну одлуку у погледу манипулације 
међубанкарским каматним стопама сa карактером преседана, којом је 
дозвољено истицање приговора неправилног обрачунавања камате због 
манипулације Либором.38 Суд је у образложењу одлуке изнео став да се 
на главној расправи морају извести докази из приговора дужника у по-
гледу манипулације Либором, те да је неприхватљив став банака (Дојче 
и Барклис) да манипулација Либором не може бити предмет расправе, 
обзиром да су саме банке предлагале клијентима закључење уговора код 
којих је обавеза плаћања камате везана за Либор, тако да се морају изве-
сти докази који оспоравају поштен и правилан начин обрачуна Либора. 
Председник жалбеног већа, судија Лорд Лонгмор (Lord justice Longmore) 

37 Комисија је утврдила да је само у Шпанији око 18 милиона хипотекарних кре-
дита везаних за Еурибор. Вид. European Commission, Proposal for a Regulation of 
the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in fi nancial 
instruments and fi nancial contracts, стр. 13, 82, 96.

38 Одлука EWCA Civ.1372 од 8.11.2013. године доступна на адреси: http://lexlaw.co.uk/
wp-content/uploads/2013/11/LEXLAW-Court-of-Appeal-GRAISELEY-PROPERTIES-
LIMITED-v-BARCLAYS-2013-EWCA-Civ-1372.pdf, 15.12.2013. Истом је успостављен 
обавезујући преседан, јер је пракса Високог суда у Лондону (High Court of Justice) 
била неуједначена због две супротне одлуке о истом питању. Првостепеном одлу-
ком EWHC 3093 (Comm) од 29.10.2012. године у парници Graisley Properties limited 
& Ors. v Barclays bank plc (2012) прихваћена је допуна тужбе због накнаде штете коју 
је тужени проузроковао тужиоцу намештањем Либора, одлука доступна на адре-
си: http://www.monckton.com/docs/general/GraiseleyPropertiesLimitedvBarclaysBank.pdf,
15.12.2013. Тужилац је закључивао са туженим уговоре о свопу каматне стопе
као и каматне споразуме популарно зване „collar“ (крагна) који су уско везани
за вредност међубанкарских каматних стопа, те је претрпео директну штету 
манипулацијом у којој је учествовао тужени. (Више о каматном споразуму „collar“ 
вид. Frank J. Fabozzi, Steven V. Mann, Floating rate Securities, New Hope, Pennsylvania, 
2000, стр. 7–8). Допуна тужбе је дозвољена, те је судија констатовао да тужилац 
свакако није могао знати за манипулацију Либора и Еурибора док тужени није 
признао своје учешће у превари споразумом пред надзорним органима. Супротно 
становиште заузето је у одлуци од 28.2.2013. године у предмету Deutsche Bank AG 
& Ors. v Unitech Global Liмited & Or.(2013), EWHC 471(Comm) којом је одбачена 
допуна одбране и противтужба индијске компаније против Дојче Банке. Индијска 
компанија је са банком поред уговора о кредиту везаног за плаћање камате са Ли-
бором (који је накнадно синдициран) закључила и уговор о свопу каматне стопе, 
како би се умањио њен ризик од скока Либора, све по предлогу банке, али су резул-
тати по индијску фирму били веома лоши из оба уговора. Због тога је Унитек ис-
такао приговор неправилног обрачунавања камате због намештања Либора. Дојче 
Банка је истакла да се дужник обавезао на плаћање камате са Либор клаузулом, те 
да сама изјава обавезује на плаћање (сходно енглеској теорији естопела), као и да 
је накнадно извршена новација уговора, јер је дужник закључио нове споразуме о 
измиривању обавезе са два повериоца из уговора.
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је одлуку образложио навевши хипотетички случај: „да су банке евен-
туално дан након закључених уговора о кредиту и уговора о свопу ка-
матне стопе клијентима најавиле да ће намештати Либор у складу са 
потребама раста свог профита, а на штету клијената, јер су тако већ 
поступале у ранијем периоду, клијенти би свакако одустали од уговора.“ 
Због тога је правноснажно одлучено да се питање манипулације Либо-
ром разреши током доказног поступка у коме главна расправа почиње 
средином априла 2014. године.39

Државне агенције у САД које се баве куповином стамбених креди-
та обезбеђених моргиџом и улагањем у хартије од вредности обезбеђене 
моргиџом, претрпеле су велику финансијску штету од избијања свет-
ске економске кризе.40 Већи део штете претрпљен је због манипулације 
Либором, јер су државне агенције биле највећи купци моргиџ хартија 
од вредности.41 Фреди Мек је марта 2013. године поднеo тужбу про-
тив шеснаест банака и ББА (Federal Home Loan Mortgage Corp. v. Bank 
of America Corp. et al, U.S. District Court for the Eastern District of Virginia 
No. 13–342), јер је претрпео штету, коју су му туженици директно про-
узроковали манипулацијом Либора, тако што су заједничком преваром 
спуштали вредност Либора у периоду од августа 2007. године до маја 

39 Апелациони суд у Лондону је усвојио жалбу индијске компаније против одлуке 
EWHC 471 (Comm.) од 28.2.2013. године, док је одбијена жалба Барклис банке на 
одлуку, EWHC 3093 (Comm.) од 29.10.2012. године, чиме је установљена обавезујућа 
пракса за будуће парнице.

40 Домаћи економски стручњаци, али и већина правне доктрине у својим радовима 
термин mortage (моргиџ) погрешно преводе појмом хипотека. Постоје бројне раз-
лике између ових института, а суштинска јесте да моргиџ представља фидуцијарно 
средство обезбеђења, за разлику од хипотеке која је заложно право. Више о разли-
ци моргиџа у односу на хипотеку и погрешном превођењу вид. Срђан Стојилковић, 
„Вансудско намирење хипотеке“, Правни живот, бр. 10/2013, стр. 499–501; Peter 
Sparkes, European Land Law, Oxford, 2007, стр. 396. 

41 Моргиџ хартије од вредности добијају се процесом секјуритизације, који 
представља поступак претварања неликвидног средства (попут моргиџ креди-
та у САД) у ликвидно средство којим се може трговати на секундарном моргиџ 
тржишту. Секјуритизација се постиже сакупљањем већег броја моргиџ кредита у 
пул, који банке продају другом правном лицу (такозваном специјалном правном 
лицу (SPV – special purpose vehicle) које се бави искључиво емитовањем и продајом 
хартија од вредности које су обезбеђене моргиџом). На овај начин банке продају 
потраживања по нешто нижој цени, али постају ликвидније и смањују свој ри-
зик, јер кредити излазе из биланса банке, а правно лице које је откупило већи 
број моргиџ кредита (пул кредита), емитује и продаје моргиџ хартије од вредно-
сти (Mortgage Backed Securites – MBS) које доносе месечне приходе инвеститори-
ма. Најзначајнији учесници на секундарном тржишту моргиџ кредита у САД јесу 
државне агенције Фреди Мек (Federal Home Loan Mortgage Corpораtion – „Freddiе 
Меc“) и Фени Меј (Federal National Mortgage Association – „Fannie Mae“). Више о 
секјуритизацији моргиџ кредита у САД и улози владиних агенција вид. Michael 
Diamond, Real Estate Law, Albany – New York, 1998, стр. 173–176.



4–6/2014. Срђан Стојилковић (стр. 319–339)

331

2010. године.42 Фреди Мек је откупљивао моргиџ кредите од тужених 
и моргиџ хартије од вредности емитоване од тужених и њихових пове-
заних лица, те је по истим тужилац примао варијабилну каматну стопу 
везану за УСД Либор. Поред ових улагања Фреди Мек је са туженима 
закључивао уговоре о свопу каматне стопе (interest rate swaps – IRS) у 
коме уговорне стране размењују обавезе плаћања каматне стопе, пре-
тежно фиксне каматне стопе за варијабилну каматну стопу и то на 
бази замишљеног износа главнице.43 На овај начин тужилац је желео 
да управља ризиком од варијабилне каматне стопе према којој је био 
исувише изложен, те је размењивао своје обавезе плаћања варијабилне 
каматне стопе за плаћање фиксне камате.44 Међутим, туженици су на-
мерно спуштали вредност Либора, кроз договорно достављање лажних 
података на панелу ББА, те су на овај начин стицали директан профит 
из уговора о свопу каматне стопе са тужиоцем. Поред истицања да су 
3 тужене банке већ признале учешће превари, тужилац је изнео пода-
тке да су и остале тужене банке закључивале свопове са тужиоцем и то 
у већем обиму од банака које су признале превару. Посебно је означе-
на Дојче Банка (Deutsche Bank) која је на свопу каматне стопе зарадила 
650 милиона УСД у току 2008. године, када је вредност Либора битно 
пала, тако да се улагање исте у куповину варијабилне стопе везане за 
Либор показало веома профитабилним.45 Тужба се поред података из 

42 Текст тужбе доступан је на адреси: http://www.law360.com/dockets/documents/5148 
d26f9a45d27a0e000052, 15.10.2013.

43 Своп је финансијски уговор између две стране о замени периодичних плаћања 
у току одређеног временског периода. Најзначајнији на финансијском тржишту 
јесте своп каматне стопе. Више о свопу каматне стопе вид. F. Fabozzi, Fixed Income 
Analysis, стр. 377–378.

44 Више управљању ризиком (хеџингу) код уговора о свопу каматне стопе вид. F. 
Mishkin, S. Eakins, нав. дело, стр. 613–616. Ради појашњавања института узећемо хи-
потетички пример да је Фреди Мек закључио са Дојче банком своп каматне стопе 
који ће трајати 2 године, такав да Дојче банка плаћа на главницу од 100 милиона 
УСД варијабилну камату која износи 5% (банкарска маржа) + 12 месечни Либор, док 
се Фреди Мек обавезује да Дојче банци плати фиксну камату на исти износ главнице 
од 7%. Уколико би вредност Либора након 12 месеци и након 24 месеци била тачно 
2% не би постојала своп разлика и не би било плаћања између странака. Међутим, 
ако би 12-о месечни Либор отишао на 5% (обе године), што са маржом износи укуп-
но 10%, Дојче банка би имала обавезу плаћања разлике од 3% на износ главнице од 
100 милиона УСД, сваких 12 месеци, што износи 6 милиона УСД за укупан период 
трајања уговора (100.000.000,00/100 х 3 = 3.000.000,00 х 2(године) = 6.000.000,00 УСД). 
Уколико би, пак, 12-о месечни Либор приликом оба доспећа био на вредности од 1% 
(са маржом укупна камата 6%), тада би Фреди Мек био у обавези да плати Дојче бан-
ци годишњу камату од 1% на главницу од 100 милиона, што износи 1 милион УСД 
годишње, укупно 2 милиона УСД за укупан период трајања уговора. 

45 Вид. тужбу Фреди Мек, стр. 22; Jean Eaglesham, „Bank Made Huge Bet, and Profi t, on 
Libor“, Wall Street Journal, 10.1.2013, доступно на адреси: http://online.wsj.com/news/
articles/SB100014241278 87324442304578231721272636626.html, 15.10.2013.
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признања банака ослања и на званичне транскрипте пресретнутих раз-
говора и електронске поште запослених лица тужених (из кривичних 
истрага вођених у САД) из којих се јасно утврђује начин на који су ор-
ганизовано деловали туженици приликом достављања лажних података 
за вредност Либора, а све са циљем увећања своје добити.46

Фени Меј је покренуо парницу против девет банака октобра 2013. 
године (Federal National Mortgage Association v. Barclays Bank plc, et al, U.S. 
District Court, Southern District of New York, No. 13–07720) која је готово 
идентична у погледу разлога као и тужба Фреди Мека.47 Фени Меј је у 
тужби изнео податак да је претрпео штету од 800 милиона УСД кроз 
закључене уговоре о свопу каматне стопе са туженицима и улагањем 
у хартије од вредности обезбеђене моргиџом (MBS). Поред признања 
банака о превари, посебно су истакнути подаци о изложености према 
варијабилној каматној стопи немачке Дојче Банке и америчке Сити бан-
ке (Citibank). Сити банка је објавила податак да ће на уговорима о свопу 
каматне стопе у првом кварталу 2009. године (куповала је варијабилну 
стопу) зарадити 936 милиона УСД уколико вредност Либора падне 
за 0,25 %, док ће уколико Либор падне за цео 1% зарадити чак 1,935 
милијарди УСД.48 Дојче Банка је откупила највише обавеза плаћања 
варијабилних каматних стопа на светском финансијском тржишту, те 
је у тужби наведен податак из истраживања ФЕД-а, да је Дојче Банка 
претерано изложена ризику према варијабилној каматној стопи.49 Дојче 
банка у истрагама у САД није желела да призна своју умешаност у афе-
ру са Либором и Еурибором, али је издвојила средства у износу од 2,4 
милијарде евра за потенцијалне казне и евентуалне обавезе накнада 
штете из парничних предмета.50

46 Тужба садржи детаљну анализу о поређења Либора са каматном стопом на еуродо-
ларе о чему је већ било речи у делу II рада.

47 Текст тужбе доступан је на адреси: http://online.wsj.com/public/resources/documents/
FNMAComplaint10312013.pdf, 15.1.2014.

48 Вид. C. Snider, T. Youle, нав. дело, стр. 12.
49 Дојче Банка је септембра 2008. године, изнела процену да ће се евентуалним 

повећањем вредности Либора за 0,01% остваривати губитак банке од 68 милиона 
евра. Вид. тужбу Фени Меј, стр. 32.

50 Део одвојене суме Дојче Банка је исплатила по казни изреченој од стране Европ-
ске Комисије у износу од 725.360.000,00 евра. Казна је била за трећину виша око 
милијарду евра, али је Дојче Банци због сарадње и признања о превари казна 
умањена на износ од 725 милиона евра. Вид. European Commission, Commission fi nes 
banks € 1.71 billion for participating in cartels in the interest rate derivatives industry, стр. 
3. Када се упореди профит који су банке оствариле преваром можемо закључити 
да су казне благе, јер је Дојче Банка само у 2008. години зарадила на свопу каматне 
стопе услед намештања Либора и Еурибора око 650 милиона УСД. Зарада на пре-
вари је свакако значајно већа када имамо у виду да је варање трајало више година, 
а добит су банке остваривале и кроз друге финансијске уговоре. 
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Поред клијената који су претрпели губитак због намерног пре-
варног смањивања вредности Либора, у САД се воде и поступци про-
тив банака због намерног подизања вредности Либора. Парницу про-
тив банака у САД ради накнаде штете претрпљене услед непоштеног, 
преварног подизања вредности Либора, покренули су клијенти који су 
избачени из станова, јер нису могли измиривати своје обавезе због рас-
та варијабилне камате код моргиџ кредита. Тужилачка страна је у пар-
ници (Annie Bell Adams, et al. v. Bank of America, et al, U.S. District Court, 
Southern District of New York, No. 12–07461) изнела податке да су банке у 
договору подизале вредност Либора сваког првог у месецу у периоду од 
јануара 2000. године, до фебруара 2009. године, како би увећавале своје 
профите.51 Скоком Либора подизала се и висина месечне рате клијената 
који су имали обавезу плаћања камате која је везана за УСД Либор. Ту-
жиоци су изнели податке из признања банака пред америчким истраж-
ним органима у којим су оне изјавиле да су намерно подизале вредност 
Либора у периоду од 2000–2007. године, како би остваривали веће про-
фите из уговора везаних за Либор.

Банке су пред надзорним органима десетак држава, на три кон-
тинента, признале да су превару вршиле у два смера. Најпре су до 
избијања светске економске кризе намерно подизале вредности Либора 
и Еурибора, а од избијања кризе намерно су спуштале ове вредности, 
јер им је то омогућавало максимализацију профита. Зато парнице за 
повраћај новца због манипулације Либором и Еурибором можемо по-
делити у две групе: 1) дужника из кредита којима су се повећавале рате 
услед скока међубанкарске каматне стопе, који су претрпели штету када 
је међубанкарска стопа подизана 2) инвеститора у хартије од вредно-
сти базираних на кредитима обезбеђених моргиџом (MBS) и клијената 
по уговорима о финансијским дериватима везаним за међубанкарске 
каматне стопе, који су бивали оштећени смањивањем међубанкарске 
стопе. Европска комисија изразила је велику забринутост због обима 
банкарске преваре коју одсликава податак да су Удружења за зашти-
ту потрошача у Италији поднела кривичну пријаву, на основу које је 
тужилаштво покренуло истрагу против банака због намештања Еури-
бора. Италијанско тужилаштво процењује да су банке неоправданим 
повећањем (због вештачког, намештаног раста Еурибора) месечних рата 
код 2,5 милиона стамбених хипотекарних кредита неосновано заради-
ле око 3 милијарде евра.52 Афера намештања међубанкарских каматних 

51 Текст тужбе доступан је на адреси: http://www.law360.com/cases/5075a89793a2165ac 
5004399, 15.10.2013.

52 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on indices used as benchmarks in fi nancial instruments and fi nancial contracts, 
стр. 50.
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стопа добила је значајан одјек у Пољској и Бугарској где је чак дове-
дена у питање уставност одредбе закона која дефинише међубанкарске 
каматне стопе.53 За наше хипотекарно тржиште посебно је интересант-
на манипулација у погледу преваре подизањем међубанкарских ка-
матних стопа и штете коју су због тога претрпели дужници из хипоте-
карних кредита, те ће у следећем делу бити анализиране потенцијалне 
импликације на наше тржиште.54

V Последице намештања Либора и Еурибора
на српско хипотекарно тржиште

Референтне међубанкарске каматне стопе Либор и Еурибор зна-
чајно су заступљене на финансијском тржишту Републике Србије, наро-
чито код стамбених кредита који се готово не одобравају од стране банака 
без уговарања варијабилне каматне стопе.55 Светска афера манипулације 
референтним стопама утицала је и на кориснике финансијских услуга 

53 Бугарски Омбудсман након жалби и захтева већег броја грађана због повећања 
камата током 2012. године, ипак није покренуо поступак за проглашење неустав-
ним одредбе Закона о потрошачким кредитима, која дефинише међубанкарску ка-
матну стопу као индекс који се обрачунава по методологији одређеној од стране 
кредитора. Омбудман је одлучио да се обрати Централној банци Бугарске са пре-
поруком за покретање иницијативе за одговарајуће законске измене како би се у 
будућности онемогућило једнострано повећање каматне стопе од стране банака, 
без објективних критеријума. Пољско Удружење за заштиту потрошача покренуло 
је иницијативу за оцену правилности формирања домаће међубанкарске каматне 
стопе (WIBOR) пред Генералним директоратом ЕУ за здравље и заштиту потро-
шача (Directorate General for Health and Consumers), али је иницијатива одбачена, 
јер регулисање ове међубанкарске стопе није у надлежности ЕУ. Више о наведе-
ном вид. EC, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on indices used as benchmarks in fi nancial instruments and fi nancial contracts, стр.
114–116.

54 Србија нема развијено секундарно хипотекарно тржиште, те се и не врши 
емитовање хартија од вредности које су обезбеђене хипотеком, иако позитивно 
законодавство дозвољава процес секјуритизације. Секјуритизација је формално 
допуштена Законом о тржишту капитала (Службени гласник РС, бр. 31/2011), али 
поступак њеног спровођења није регулисан. Делатност Националне корпорације 
за осигурање стамбених кредита (НКОСК) обухвата и обављање секјуритизације, 
као и посредовање у истој. Вид. Закон о Националној корпорацији за осигурање 
стамбених кредита (Службени гласник РС, бр. 55/2004, даље у тексту: ЗНКОСК), чл. 
9 ст. 1 т. 2–3, али се из извештаја НКОСК утврђује да иста није спровела ниједан 
поступак секјуритизације. Финансијски извештаји НКОСК доступни су на адреси: 
http://www.nkosk.rs/content/izvestaji-nezavisnih-revizora, 10.6.2013.

55 На српском тржишту код кредита одобрених у валути евро, променљива каматна 
стопа представља збир банкарске марже (процента који је одређен у уговору) и 
Еурибора. Код кредита одобрених у валути швајцарског франка, варијабилна ка-
матна стопа представља збир банкарске марже и Либора. 
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у Србији, посебно дужника из стамбених кредита.56 Као пример ри-
зика код променљиве камате можемо навести калкулацију за стамбе-
ни кредит у Србији, са роком отплате од 25 година, под најповољнијом 
банкарском маржом од 4,5% и тромесечним еурибором од 0,24%, што 
у моменту закључења уговора представља камату од 4,74%. Под овом 
каматом цена кредита од 50.000,00 евра износи укупно 85.431,00 евра 
и месечна рата је 284,77 евра. Уколико вредност еурибора скочи на 3% 
укупна цена кредита износи 110.850,00 евра, а месечна рата 369,5 евра.57 
На српском тржишту не постоји пракса уговарања каматног плафона, 
који поставља максималну вредност до које камата може досегнути.58 
Постављање граница до које може досегнути камата није пракса по-
словних банака у Србији, али је забрињавајуће да каматни плафон 
не предвиђа позитивно законодавство.59 Закон о заштити корисника 
финансијских услуга ограничио је само један елемент варијабилне ка-

56 Посебан утицај у односу на друге врсте кредита са променљивом стопом постоји 
због дужине отплате и позајмице већег износа за наше услове.

57 Уколико Еурибор скочи на 5,38%, колико је била његова вредност током 2008. годи-
не укупна цена кредита скаче на чак 135.144,00 евра, што је готово 50 хиљада евра 
виша цена кредита од првобитно планиране. Наведена калкулација изведена је од 
стране потрошачке организације „Ефектива“, у чланку „Рате дугорочних кредита 
у еврима ће расти“ објављеном у дневном листу Политика дана 16.12.2013. годи-
не, чланак доступан на адреси: http://www.politika.rs/rubrike/potrosac/Rate-dugorocnih 
–kredita-u-evrima-ce-rasti.lt.html, 15.1.2014.

58 Оваква ситуација није производ неупућености банака које послују на нашем 
тржишту, обзиром да сваки уговор садржи одредбу о каматном минимуму, која 
штити интерес кредитора. 

59 Посебно је занимљиво анализирати начин уговарања Либор клаузуле у моргиџ 
уговорима о кредиту у САД код којих је сходно америчком законодавству обавез-
но уговарање каматног плафона у већини федералних држава. Из уговора који је 
приложен уз тужбу у парници Annie Bell Adams, et al. vs. Bank of America, et al, 
утврђује се да је првотужиља са првотуженим уговорила кредит од 66.000,00 УСД, 
који ће отплаћивати месечно у наредних 30 година, те јој је почетна рата 654,86 
УСД која се може мењати. (Вид. тужбу у наведеној парници, стр. 49–52). Рате 
доспевају првог у месецу, а прва промена каматне стопе могућа је након 2 годи-
не од дана закључења уговора. Након 2 године камата ће се усклађивати сваких 6 
месеци и израчунаваће се збиром банкарске марже која је фиксна и износи 6,5%, 
са шестомесечном вредношћу Либора. Вредност шестомесечног Либора била је у 
моменту закључења уговора 5,025 тако да је каматна стопа (маржа 6,5% + Либор 
5,025%) прве две године износила 11,525%. Уговор је предвидео каматни минимум, 
ограничење да уколико вредност Либора у будућем периоду падне испод 5,025%, 
камата се неће смањивати испод 11,525%, али ни да се након првог увећања не 
може увећати за више од 2%, без обзира ако вредност Либора оде на виши ниво. 
Предвиђен је и каматни плафон, клаузула да камата не сме никада прећи ниво 
од 17,525% без обзира на евентуални раст вредности Либора. Уколико би Либор 
скочио у неком периоду на 13%, укупан износ камате био би (13% Либор + 6,5% 
маржа) 19,5%, али клијент не би плаћао ову камату већ максимално уговорену од 
17,525%.
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матне стопе, банкарску маржу, обзиром да су банке до доношења овог 
закона једнострано повећавале маржу.60 ЗЗКФУ декларативно одређује 
да уговорна обавеза мора бити одређена или одредива, али код уговора 
који садрже обавезу плаћања варијабилне камате, озбиљно се доводи 
у питање одредивост уговорне обавезе у моменту закључења угово-
ра. Тачно је да закон обавезује банке да у предуговорној фази обаве-
сте клијента о ефективној каматној стопи, као и да ефективна каматна 
стопа мора бити израчуната на дан закључења уговора.61 Међутим, сам 
ЗЗКФУ чланом 11 ст. 5 одређује да се ефективна каматна стопа заснива 
на претпоставци да ће номинална каматна стопа остати непромењена 
до краја уговора.62 То суштински значи да клијент који уђе у кредитни 
однос са обавезом плаћања променљиве номиналне каматне стопе у уго-
вору, нема одређену ефективну каматну стопу која представља границу 
изнад које камата не може досегнути.63 Растом међубанкарске каматне 
стопе попут Либора или Еурибора расте номинална каматна стопа, као 
и ефективна каматна стопа, те не постоји законско ограничење које би 
представљало каматни максимум у ефективној каматној стопи. Прави-
лан обрачун максималне вредности променљиве камате у нашем прав-
ном и економском оквиру, математичком применом чисте индукције, 
(без икакве малициозности) можемо представити следећим формулама 
при чему ће укупна цена кредита бити одређена са Ц, главница кредита 
са Г, камата са К, банкарска маржа са М и међубанкарска референтна 
каматна стопа (Либор, Еурибор) са Р.

60 Закон о заштити корисника финансијских услуга (Службени гласник РС, бр. 36/2011, 
даље у тексту: ЗЗКФУ) у примени је од 4.12.2011. године. До отпочињања приме-
не ЗЗКФУ камату је суштински чинио збир две променљиве величине, марже коју 
банка мења по својој вољи без објективних критеријума и Либора и Еурибора који 
се мењају у складу са подацима на одговарајућим панелима банака. ЗЗКФУ је за-
бранио једнострано повећање каматне марже. Више о једностраној промени камат-
не стопе у Србији код хипотекарних кредита вид. Татјана Јованић, „Правни ризик 
банака због квалификације поједних одредби уговора о стамбеним кредитима као 
неправичних“, Право и привреда, бр. 4–6/2013, стр. 374. 

61 Вид. ЗЗКФУ, чл. 17 ст. 4 тач. 8, чл. 19 ст. 1 тач. 7.
62 Вид. ЗЗКФУ, чл. 11 ст. 5. Номинална каматна стопа може бити променљива или 

фиксна. Вид. ЗЗКФУ, чл. 2 ст. 1 тач. 20 и чл. 26.
63 Упор. чл. 19 ст. 1 тач. 7 ЗЗКФУ који прописује да се код уговора о кредиту ефек-

тивна стопа и укупан износ који корисник треба да плати обрачунавају на дан 
закључења уговора и чл. 5. Одлуке НБС о условима и начину обрачуна ефективне 
каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику (Службе-
ни гласник РС, бр. 65/2011), који прописује да се за потребе обрачуна ефективне ка-
матне стопе код кредита са променљивом каматом, узима вредност променљивих 
елемената на дан обрачуна. Предвиђање ефективне каматне стопе је, заправо, пот-
пуно бескорисно за клијенте који су уговорили кредит са варијабилном стопом, јер 
банке због њеног предвиђања имају само обавезу да клијенту доставе нови план 
отплате кредита када се рате повећају услед скока Либора или Еурибора. 
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Ц=Г+К
К=М+Р

Р={0, ...0,1,..0,2...1....5,5.., 500.., 1000,.... +∞}
К= М+Р≈ М+{0, ...0,1,..0,2...1....5,5.., 500.., 1000,........+∞}

К≈+∞
Ц =Г+К≈Г +(+∞) ≈+∞

Математички прецизно можемо закључити да у Србији каматна 
стопа, код углавака о променљивој каматној стопи, јесте веома неизвесна 
вредност која може да расте до бесконачне вредности (+∞). Наше зако-
нодавство ни на који начин не ограничава проценат до кога може досећи 
променљива каматна стопа, што није случај са развијеним земљама у 
којима су прописани каматни максимуми. Ово представља посебну 
опасност код хипотекарних кредита, јер клијенти немају довољно јасну 
слику у какав се кредитни ризик упуштају приликом закључења угово-
ра о зајму са варијабилном каматном стопом. Посебно изложена ризику 
према варијабилној каматној стопи јесте Република Србија, која преко 
своје Националне корпорације за осигурање стамбених кредита оси-
гурава 75% нето губитка банке код хипотекарног стамбеног кредита.64 
Одређење осигуране суме у уговорима НКОСК са пословним банкама 
није прецизно.65 Нето губитак банке је одређен исувише екстензивно, 
јер банке у обезбеђено потраживање сврставају и потраживања која не 
би смела спадати у ранг обезбеђених.66

64 Самим тим не може се проценити на правилан начин потенцијални ризик НКОСК 
и РС код осигураних стамбених кредита. На овако (не)одређен начин осигуране 
суме, НКОСК заправо и не може знати колики је однос њеног капитала према 
потенцијалном ризику, јер банкарска пракса грубо нарушава начело специјалности. 
ЗНКОСК недовољно прецизно одређује однос изложености ризику корпорације у 
односу на свој капитал, јер прописује да Влада може одобрити и изложеност ризи-
ку који је већи од 16 пута у односу на капитал. Вид ЗНКОСК, чл. 9 ст. 2–4.

65 Модел уговора НКОСК са пословним банкама о регулисању међусобних обавеза 
у пословима осигурања потраживања по основу стамбених кредита предвиђа да 
осигурана сума представља 75% износа који чине неисплаћена главница по кре-
диту, доспела редовна камата, други документовани трошкови реализације напла-
те из продаје имовине и/или инструмената обезбеђења по доспелом кредиту које 
банка буде имала, осим трошкова адвоката. Вид. чл. 11 модел уговора, доступно 
на aдреси: http://www.nkosk.rs/sites/bdefault/fi les/infopage_documents/UGOVOR_О_
РЕГУЛИСАЊУ_МЕЂУСОБНИХ_ОБАВЕЗА_У_ПОСЛОВИМА_ОСИГУРАЊА_cyr.
pdf, 1.6.2013.

66 Кршење начела специјалности у погледу обима обезбеђеног потраживања проузро-
ковала је индиректна трансплантација „all money claims“ клаузуле, која је уобичајена 
код моргиџа у наше хипотекарно право, која подразумева да се стварноправним 
средством обезбеђења обезбеђују сва постојећа и будућа потраживања у односу 
између банке и клијента, без обзира на њихов правни основ. Више о кршењу на-
чела специјалности у погледу обезбеђеног потраживања и „all money claims“ кла-
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Како би се успоставила правна равнотежа у погледу већ изврше-
них манипулација променљивим каматним стопама, које су проузроко-
вале значајно повећање цена хипотекарних кредита у Србији, држава 
може размислити о доношењу посебног закона којим би се ретроактив-
но опорезовале пословне банке, како би се успоставила правда за учес-
нике на српском тржишту.67

Зарад успостављања правне сигурности по грађане Србије, али 
и саме Републике Србије у будућности постоје две опције. Једна јесте 
законска забрана уговарања променљиве камате на нашем тржишту 
или забрана да укупан износ камате може прећи главницу позајмљеног 
износа.68 Друга опција јесте обавезно уношење одредбе о каматном 
максимуму код кредита са променљивом каматом, како би корисници 

узули вид. С. Стојилковић, нав. чланак, стр. 503–506; Christoph U. Schmid, et al., 
Real Property Law and Procedure in the European Union, Florence, 2005, стр. 89–92. 
Математичком индукцијом потенцијални осигурани нето губитак банака може-
мо израчунати означавањем осигуране суме са О, док ће нето губитак банке код 
хипотекарног стамбеног кредита бити означен са са Н. О = 75% Н. Нето губитак 
банке услед непостојања каматног максимума код варијабилне стопе може теорет-
ски достићи бесконачан износ, али може бити и раван нули уколико клијент уред-
но отплати кредит, што се може представити скупом Н = {0 евра,...1 евро..., 1.000 
евра, 1.000.000,00 евра..., +∞ евра}. Како НКОСК осигурава 75% од вредности Н, 
то следи да је О ≈ 75% од потенцијалних вредности {0 евра,...1 евро..., 1.000 евра, 
1.000.000,00 евра...+∞ евра}, што даје крајњу индукцију да максимално осигурана 
сума, заправо, јесте бесконачна вредност: О ≈+∞ (евра). 

67 Оправдање за овакво поступање постоји из два разлога. Први јесте да је део бана-
ка које послују на нашем тржишту преко својих централа био учесник панела на 
којима су се неправилно формирали Либор и Еурибор. Други јесте професионал-
ни ризик, јер су банке по својим предлозима уговарале са клијентима клаузуле о 
променљивим стопама, а неспорно је да су референтне стопе у дужем периоду биле 
намештане, па се ове стопе могу сматрати и опасним стварима. Појам опасне ствари 
јесте правни стандард који се по потреби може мењати, нарочито протеком време-
на, те сматрам да се под овим појмом могу обухватити углавци о међубанкарским 
стопама, као бестелесне опасне ствари. Углавцима о променљивим стопама банке 
су створиле повећани ризик на светском нивоу, а имале су изразите користи од 
ових клаузула, те требају сносити одговорност. Где је корист, ту треба бити и одго-
ворност код објективне одговорности, вид. Михаило Константиновић, Облигацио-
но право – према белешкама са предавања, Савез студената Правног факултета у 
Београду, 1959, стр. 108–109. 

68 Законским проглашењем ништавности клаузула о променљивим стопама у свим 
уговорима у Србији са ретроактивним дејством, могла би се успоставити фиксна 
камата код уговора са већ предвиђеним променљивим стопама, која би се обра-
чунала збиром банкарске марже која је била одређена на дан закључења угово-
ра и вредношћу уговорене референтне стопе на дан закљученог уговора. У овој 
ситуацији банке би само прерачунале већ исплаћене камате и смањиле задужење 
клијената, обзиром да би у преко 90% случајева клијенти прерачуном променљиве 
у фиксну камату били у претплати својих обавеза. 
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финансијских услуга, посебно дужег трајања попут стамбених кредита 
имали у виду прави ризик приликом закључења уговора о кредиту.69
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FIXING INTERBANK REFERENCE INTEREST RATES 
LIBOR AND EURIBOR ON THE GLOBAL FINANCIAL 

MARKET AND POTENTIAL EFFECTS ON THE 
SERBIAN MORTGAGE MARKET

Summary

Supervisory bodies of ten countries in the past two years revealed world 
aff air of fi xing interbank interest rates which resulted in high fi nes imposed оn 
global banking giants. Interbank interest rates aff ect the price of loans and fi nan-
cial derivatives around the world whose amount is estimated at several hundred 
billion dollars. Aff air of unlawful fi xing Libor and Euribor initiated numerous 
lawsuits of damaged clients against banks, who contracted with banks obliga-
tion to pay interest linked to the reference interest rate which was wrongfully 
set. Th e aim of this paper is to analyze the possibilities of whether and how 
clients by mortgage loans in Serbia may establish a legal balance and reduce the 
amount of interest which was calculated on the basis of improper formation of 
Libor and Euribor.

Key words: Libor, Euribor, mortgage backed securities, interest rate swaps.

69 Уколико би клијент прочитао одредбу да камата по његовом кредиту може достићи 
и бесконачну вредност исти би тек тада био правилно упозорен на каматни ризик 
(који је готово једнак ризику од губитка новца у коцкарници) који носи кредит. Да 
је законодавство имало овакву регулацију паралелно са увођењем варијабилних 
стопа, вероватно би и број клијента који се већ упустио у овако ризичне уговоре 
био знатно мањи.


