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АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија 

Телефон: +381 11 32-39-072       Fax: +381 11 32-32-203 
 e-mail:         a.k.srbije@gmail.com 

Број: 1178/2021 
Датум: 16.10.2021. 

 

 
 
Управни одбор Адвокатске коморе Србије је дана 16.10.2021., поводом објављене допуне 
правног става Врховног касационог суда у вези трошкова обраде кредита, на основу члана 
66. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012 - ОУС), члана 8., 9. и 33. 
став 1 тачка 28. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 
78/2012, 86/2013), Правила 36.4 Кодекса професионалне етике адвоката („Службени 
гласник РС“ 27/2012,159/2020), донео је  
 

О Д Л У К У  
О ОБУСТАВИ РАДА 

 
1. Организује се дводневна обустава рада адвоката у дане 20.10.2021. и 21.10.2021. 

године; 

2. У дане обуставе рада 20.10.2021. и 21.10.2021. адвокати Србије неће поступати у 
поступцима пред судовима и другим органима БЕЗ ИЗУЗЕТKА; 

3. Обустава се односи на све поступке укључујући и тзв. притворске предмете, 
поступке према малолетницима и поступке по привременим мерама;  

4. У току обуставе рада адвокати могу да сачињавају писмене поднеске који су везани 
за рок и у ситуацији када би странка изгубила право на подношење правног 
средства или би јој била нанета ненадокнадива штета; 

5. Путем медија обавестити грађане о обустави рада и последицама, уз информацију 
да јединог кривца за обуставу могу наћи у ВKС. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

Врховни касациони суд је дана 16.09.2021. на седници Грађанског одељења усвојио и 
објавио Допуну правног става о дозвољености уговарања трошкова кредита. 

Обуставом рада адвокати Србије изрaжавају најоштрије противљење објављеној допуни 
правног става  Грађанског одељења Врховног касационог суда од 16.09.2021., којом се на 
директан начин нарушава правна сигурност грађана Републике Србије, а образложење 
допуне става због своје нејасноће ствара могућност различитих тумачења и одлука 
нижестепених судова.  

Адвокатска комора Србије упозорава да је допуна правног става Врховног касационог суда 
у супротности са досадашњом праксом овог суда и образложењима ревизијских одлука и 
супротна ставу усвојеном на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда од 
16.03.2021. у коме Суд истиче да када банка у поступку одобравања кредита кориснику 
презентује обрачун накнаде трошкова обраде кредита кроз ефективну каматну стопу, тада 
уговарање њихове отплате кроз задржавање дела средстава у тренутку пуштања кредита 
у течај представља повреду начела савесности и поштења. 

Овакво поступање Врховног касационог суда, уместо да обезбеди једнакост грађана пред 
судом, нарушава Уставом зајемчено право на једнаку правну заштиту. 

mailto:a.k.srbije@gmail.com


 2 

Адвокатска комора Србије је одлуку о обустави рада донела како би се, још једном, јавност, 
грађани и државни органи упозорили на проблем неуједначености судске праксе од стране 
највишег суда у Републици Србији који изменама и допунама својих ставова који нису 
извор права утичу на неравноправност грађана у уговорним односима са банкама у 
поступку одобравања кредита. 

Одлуку доставити адвокатима преко адвокатских комора у саставу АКС, свим судовима и 
тужилаштвима у Републици Србији, Министарству правде, Министарству унутрашњих 
послова, Министарству државне управе и локалне самоуправе, Министарству финансија, 
Пореској управи, средствима јавног информисања." 

 

                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

                                                                                                                           Јасмина Милутиновић, адвокат 

 

 

 

 

 
 


