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Управни одбор Адвокатске коморе Србије је дана 16.10.2021., на основу члана 66. Закона о
адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012 - ОУС), члана 8., 9. и 33. став 1.
Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013), у
вези члана 4. став 1, тачке 6., 11. и 15. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник
РС“ 72/2003, 55/2004, 85/205-др.зак., 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 –
ОУС, 44/2018) донео је

ОДЛУКA
УПУТИТИ предлог Народној банци Србије за спровођење контроле законитости рада
пословних банака које упућују позив грађанима који су тужили банке до 17.09.2021., по
основима на које се односе ставови Врховног касационог суда од 16.09.2021., да се
одрекну поднетих тужбених захтева најкасније до 31.12.2021., у ком случају ће се банка
одрећи права на наплату својих трошкова и предложити да свака страна сноси своје
трошкове.
Образложење
Почев од објављивања допуне правног става Грађанског одељења Врховног касационог
суда од 16.09.2021. пословне банке које су тужена страна у судским поступцима по
тужбама грађана – корисника финансијских услуга, позивају грађане да до 31.12.2021.
одустану од тужбених захтева уз обећање да у том случају неће тражити трошкове.
С обзиром да Народна банка Србије врши контролу законитости пословања банака, као и
обавља послове заштите права и интереса корисника услуга које пружају банке, у складу
са законом и обавља и друге послове, Адвокатска комора Србије сматра да позиви
упућени грађанима за одустанак од тужбе представљају грубо кршење права и интереса
корисника финансијских услуга које пружају банке.
Банке користећи допуну правног става Грађанског одељења Врховног касационог суда од
16.09.2021. и нејасно и контрадикторно образложење тог става у односу на ставове истог
одељења из 2018. и од 16.03.2021., а без судске праксе након објављивања допуне става,
користећи положај јаче стране у уговорном односу са корисницима услуга крше основна
начела прописана чланом 5. Закона о заштити корисника финансијских услуга, као и
начело савесности и поштења из члана 12. Закона о облигационим односима, упућују
позиве грађанима за одустанак од тужбе.
Овакво понашање банака представља злоупотребу права и вршење права из
облигационог односа противно циљу због кога је оно установљено, као и повреду забране
од уздржавања од поступака којима се другом може проузроковати штета.
Позиви банака не могу се сматрати позивом на решавање спорова на миран начин, јер
када страна у облигационом односу жели да спор реши на миран начин, то подразумева
усаглашавање, посредовање или неки други миран начин, а никако условљавање
одустанком од тужбеног захтева.
Позив банака није у складу ни са добрим пословним обичајима, нити је у складу са
општим актима банака.
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