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Адвокатска комора Србије, поводом предлога аутентичних тумачења 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 Одбора за уставна питања и законодавство, даје  
 
 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

Адвокатска комора Србије најоштрије осуђује најављени предлог аутентичних тумачења 
означених одредби која представљају најдиректнију одбрану интереса банкарског лобија 
од стране тела Народне скупштине РС и уперена су против интереса грађана Републике 
Србије. 

У питању је очигледан покушај „силовања права“ и адвокатура као самостална и 
независна служба пружања правне помоћи, мора прва да звони на узбуну.   

Због тога обавештавамо јавност да ће Адвокатска комора Србије употребити све своје 
ресурсе, и правне и организационе, како би спречила још једно нарушавање начела 
поделе власти на коме се заснива свака цивилизована правна држава. Адвокатура се 
противи мешању законодавне власти у вршење судске власти и истиче да је 
неприхватљиво да законодавац аутентичним тумачењима утиче на исходе конкретних 
судских поступака.   

Адвокатска комора Србије је и у претходном периоду јасно истицала своју негативну 
оцену стања наших институција које су постале имитације своје суштине и које у 
конкретном случају треба да послуже као средство за остваривање интереса банкарског 
сектора, који располаже великим финансијским средствима за остваривање свог утицаја. 

Адвокатска комора Србије истиче да је уложила велике напоре како би отклонила 
огроман број спорних законских решења у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
парничном поступку и не прихвата покушај изигравања потписаног Споразума са 
Министарством правде, на било који начин.  

Адвокатска комора Србије позива Министарство правде, Врховни касациони суд и 
највише државне органе да поступају у складу са својим уставним овлашћењима и да се 
јасно ставе на страну грађана Србије, а не посебних пословно – финансијских центара 
моћи.  

Адвокатура ће свакако остати доследна у одбрани зајемчених права грађана, њихове 
правне сигурности и предузети све неопходне кораке које буде сматрала за потребне, 
укључујући и крајња средства. 

 

                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
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