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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Г. ИВИЦИ ДАЧИЋУ, ПРЕДСЕДНИКУ  
 
ОДБОРУ ЗА УСТАВНА ПИТАЊА И ЗАКОНОДАВСТВО 
 
ОДБОРУ ЗА ПРАВОСУЂЕ, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ 
САМОУПРАВУ 

 
ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 13 

БЕОГРАД 
 
 
 
Поштовани г. Дачићу, 
 
Поштована г-ђо Жарић Ковачевић, 
 
Поштовани г. Ђукановићу, 
 
 
Обраћамо се поводом најављених седница Одбора за уставна питања и законодавство за 
05.07.2021. и Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу за 06.07.2021. и 
предлога за доношење 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). 

 

Не улазећи у право Народне скупштине РС да даје аутентична тумачења закона и других 
прописа чији је доносилац, указујемо да је предлог аутентичних тумачења Одбора за 
уставна питања и законодавство и то  одредбе члана 1066. став 2 Закона о облигационим 
односима, одредбе члана 41. став 1 и 2 и члана 43. став 2 и 3 Закона о заштити потрошача 
и одредбе члана 17. став 1 Закона о заштити корисника финансијских услуга, супротан 
интересима грађана Републике Србије и усмерен ка заштити интереса банкарског сектора. 

Предложеним аутентичним тумачењима крше се, 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. Наиме, у већем броју предмета у банкарским 
споровима у којима се тражи утврђење ништавости одредаба уговора о кредиту којима је 
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предвиђено право банке да од корисника кредита наплати трошкове обраде кредита и 
пуштање кредита у течај и других трошкова, донете су правноснажне и извршне пресуде.  

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, 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.  

Такође, указујемо да је заштита интереса банкарског сектора на начин који је предложен 
овим аутентичним тумачењима била покушана кроз измене и допуне Закона о парничном 
поступку што је изазвало оправдано незадовољство адвокатуре. Адвокатска комора 
Србије је у својим даљим активностима успела да спречи да предложени Нацрт закона о 
изменама и допунама Закона о парничном поступку уђе у скупштинску процедуру и 
закључила Споразум са  Министарством правде којим су из текста Нацрта закона о 
изменама и допунама Закона о парничном поступку уклоњене неуставне одредбе које су 
прописивале ретроактивност важења закона. 

У складу са овим, Адвокатска комора Србије сматра да би се доношењем аутентичних 
тумачења нарушио не само принцип законитости и принцип поделе власти, већ би се 
изиграо постигнути споразум између адвокатуре и државе. У таквој ситуацији Одбор за 
уставна питања и законодавство би сигурно изазвао даљу конфронтацију са адвокатуром, 
што би довело до проблема у функционисању правног система.  

Услед свега изнетог, предлажемо Одбору за уставна питања и законодавство да повуче са 
дневног реда предлоге аутентичних тумачења и одустане од њиховог даљег предлагања 
НСРС. 

Тражимо да председник НСРС позове представнике адвокатуре на заседање НСРС на коме 
ће се водити расправа о овим питањима, а Одбор за уставна питања и законодавство и 
Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу да позову представнике 
адвокатуре на своје седнице ради образлагања изнетих ставова.  

 

                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

                                                                                                                               Виктор Гостиљац, адвокат 

 

 

 
 
 
 


