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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: 1202/2021 
Датум: 18.10.2021. 

 

 
 

A Н К Е Т А  
 
I 

Да ли сматрате да питање правне несигурности настале након објављивања допуне правног 
става о дозвољености уговарања трошкова кредита усвојеног на седници Грађанског 
одељења Врховног касационог суда од 16.10.2021., треба решавати, између осталих 
активности Адвокатске коморе Србије, и обуставом рада? 

О д г о в о р: 

ДА                                                                   НЕ 
(заокружити одговор) 

 

II 

Ако сте на прво питање одговорили са „да“, да ли сматрате да обустава рада треба да траје: 
 

ОГРАНИЧЕНО                                                               НЕОГРАНИЧЕНО 

(заокружити одговор) 

 
Одговоре на анкетна питања адвокати треба да доставе Адвокатској комори Србије или 
адвокатске коморе чији је адвокат члан, у року од 3 дана од дана пријема анкетног упитника, 
оверене потписом и печатом адвоката. 

 
ПОТПИС И ПЕЧАТ АДВОКАТА 

 
 

___________________________________ 
 
 

***** 
 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АНКЕТЕ И  
ИНФОРМАЦИЈА О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА УПРАВНОГ ОДБОРА  

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

- Омогућавања што ширег изјашњавања чланова Адвокатске коморе Србије о питањима 
која су од утицаја на рад и положај свих адвоката у Србији. 

 
Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 16.10.2021. донео следеће 
одлуке: 
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1. Да се упути захтев Врховном касационом суду за додатно образложење допуне правног 
става о дозвољености уговарања трошкова кредита од 16.09.2021. 

2. Да се обустави рад адвоката у трајању од 2 радна дана и то 20. и 21.10.2021. на 
територији Републике Србије; 

3. Да се поднесе иницијатива за оцену уставности и законитости Закона о уређењу 
судова и Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда у делу одредби које 
се тичу заузимања правних ставова; 

4. Да Институт за упоредно право израду студију – упоредноправну анализу законске 
регулативе држава Еу и држава у региону, судске праксе ЕУ и ЕСЉП у вези трошкова 
обраде кредита, како су решавани масовни спорови у наведеним држава, одлуке 
централних банака тим поводом, да ли највиши судови у државама ЕУ врше 
уједначавање судске праксе путем доношења правних ставова и да ли су ти ставови 
обавезујући за нижестепене судове; да ли је у државама ЕУ у којима су вођени масовни 
спорови против банака у току решавања масовних спорова мењана судска пракса на 
штету грађана доношењем обавезујућих правних ставова највиших  судова 

5. Да се поднесе захтев НБС – гувернеру и Извршном уредбу за контролу законитости 
рада банака поводом позивања грађана да одустану од поднетих тужби 

6. Да се одржи Конференција адвоката Србије и Ванредна скупштина Адвокатске коморе 
Србије дана 06.11.2021. 

7. Да се ангажује стручњак за односе са јавношћу ради медијске промоције ставова и 
захтева адвокатуре, и 

8. Да се спроведе анкета међу адвокатима. 
 
 
Све одлуке су објављене на сајту Адвокатске коморе Србије и молимо све адвокате да се 
одазову позиву за учешће у анкети. 
 
 
 
Са колегијалним уважавањем, 
 
                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                    АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

Јасмина Милутиновић, адвокат 


