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ИЗЈАВА ПРЕДСЕДНИЦЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

АДВОКАТА ЈАСМИНЕ МИЛУТИНОВИЋ: 
 
 
Адвокатска комора Србије  је забринута због информација да су  банке почеле да 
подносе тужбе против  адвоката за накнаду штете која је наводно банци нанета 
тужбама грађана за утврђење ништавости одредби уговора о кредиту о наплати 
трошкова обраде кредита и пуштања кредита у течај. Имајући у виду да су  у 
питању првостепене пресуде које су донете у корист грађана, а на основу којих је 
могла да се тражи наплата јер је реч о споровима мале вредности, јасно је да 
овакво поступање банака  представља наставак политике застрашивања грађана и 
адвоката и недопуштеног утицаја на њихов рад, како би исти одустали од даљег 
вођења спорова против банака и заступања својих клијената.  
АКС неће одустати од борбе за правну сигурност која је нарушена допуном става 
ВКС од 16. септембра 2021. године нити од борбе за самостално и независно 
бављење адвокатуром без притисака и уцена.   
АКС ће на седници Управног одбора у суботу одлучити о даљим корацима 
адвокатуре, који за циљ имају успостављање правне сигурности и једнакости 
грађана пред законом.  Подсећамо Удружење банака Србије на њихово саопштење 
са сајта од 20. септембра 2021., у коме се каже: „Што се текућих спорова тиче, 
банке су исказале начелну спремност да у случају сваког повољног исхода спора 
не наплаћују од друге стране (тужилаца) трошкове које су саме имале у вези 
вођења сваког појединог спора, као стране која је изгубила спор, већ да ти 
трошкови остану на терет банке. Предмети у којима је донета и извршена пресуда 
против банака такође неће бити предмет било какве правне акције банака против 
клијената (тужилаца).“ 
Адвокатура очекује од банака као друге стране у спору, као  и њиховог удружења,  
да престану са вршењем притисака на грађане и адвокате који их заступају јер ће у 
противном изазвати  реципрочне мере које могу нанети штету  свима. 
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