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Управни одбор Адвокатске коморе Србије је 03.07.2021., а на основу члана 66. Закона о
адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012-ОУС) и члана 8., 9. и 33. Статута
Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) донео:

ОДЛУКУ
Организује се једнодневна обустава рада адвоката на целој територији Србије у понедељак
05.07.2021., а због предлога Одбора НСРС за уставна питања и законодавство да се

донесу три аутентична тумачења и то:
-

Одредбе члана 1066. став 2 Закона о облигационим односима („Службени лист СРЈ“
29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ, „Службени лист СРЈ“ 31/93, „Службени гласник РС“ 18/20)
Одредбе члана 41. став 1 и 2 и члана 43. став 2 и 3 Закона о заштити потрошача
(„Службени гласник РС“ 62/14, 6/16, 44/18)
Одредбе члана 17. став 1 Закона о заштити корисника финансијских услуга
(„Службени гласник РС“ 36/11, 139/14)

којим аутентичним тумачењима се крше, Уставом РС и Европском конвенцијом о људским
правима, зајемчена људска права на правично суђење, једнаку правну заштиту, а пре свега,
право на правну сигурност грађана. Доношењем предложених аутентичних тумачења
поново би се активирао принцип ретроактивности на тај начин што би се створили услови
за понављање свих правноснажних окончаних поступака, а грађани били доведени у
ситуацију да изгубе спорове које воде или у којима су већ успели у остварењу тужбеног
захтева против банака. Устав РС у одредби члана 197. забрањује примену принципа
ретроактивности, осим ако то налаже општи интерес утврђен при доношењу закона. У
конкретном случају, јасно је да се не може радити о општем интересу, већ о интересу
банкарског сектора у чију одбрану овога пута стаје и предлагач аутентичних тумачења.
Законодавац даје аутентично тумачење норме из 1978. године, након више од 43 године
њеног важења, што указује на стварни мотив доношења аутентичног тумачења, а то је
заштита банкарског сектора. Законодавац не може својим деловањем задирати у вршење
судске власти, што значи да не може аутентичним тумачењима утицати на решавање
конкретних судских спорова који су у искључивој надлежности судске власти. На овај
начин законодавац крши начело поделе власти, као фундаментално уставно начело и
поткопава темеље демократског друштва засновано на владавини права.
Током обуставе рада адвокати НЕЋЕ приступати на рочишта за главну расправу и главне
претресе пред судовима, НЕЋЕ приступати пред тужилаштвима у истражним поступцима
и поступцима преговора око примене опортунитета или споразума о кривици, НЕЋЕ
приступати пред органима управе, јавним бележницима и приватним извршитељима и
НЕЋЕ приступати у полицију у преткривичним поступцима, ОСИМ у случају пријема
решења о задржавању и саслушања пред судом поводом одређивања притвора.
Током обуставе рада адвокати ЋЕ достављати судовима, тужилаштвима и другим
органима само поднеске и предузимати оне радње које су везане за наступање
преклузивних рокова и заштите малолетних лица у случајевима породичног насиља.
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Под радњама које су везане за наступање преклузивних рокова подразумевају се:
подношење тужби, жалби и других писмена код којих би пропуштање рока резултирало
губитком права, као и приступање на седницу већа другостепеног суда поводом жалбе у
кривичном поступку, на расправу пред другостепеним судом поводом жалбе у парничном
поступку и на расправу поводом тужбе у управном спору.
Доставити: адвокатима преко адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије,
Народној скупштини РС, Влади РС, Министарству правде, свим судовима и тужилаштвима у
Републици Србије, на огласне табле у судовима, на интернет страницама Адвокатске
коморе Србије и адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, средствима
јавног информисања.
ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Виктор Гостиљац, адвокат
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