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Аутентично тумачење – решење у корист грађана, привреде и банака 

 

Најаву доношења Аутентичног тумачења Народне скупштине Републике Србије, 

Удружење банака види као стављање тачке на вишегодишње спорење око 

оправданости банкарских накнада, а које је постало озбиљна претња стабилности 

финансијског система, постигнутом нивоу макроекономског развоја, а самим тим и 

стандарду и интересима свих грађана Србије. 

Банке у Србији од самог почетка су на становишту да су накнаде за трошкове обраде 

кредита и друге услуге у потпуности у складу са законом и у тумачењу Народне 

скупштине видимо потврду исправности тог става. Аутентичним тумачењем 

пословање банака у Србији враћа се у оквире правне државе и сигурности инвестиција, 

што Србију коначно ослобађа позиције да је једина земља у региону и шире у којој се 

на суду решава питање накнада. 

Аутентично тумачење донеће директну корист грађанима и привреди Републике 

Србије. Та корист је, пре свега, у веома повољним условима кредитирања, који су 

омогућени раније постигнутом стабилношћу и ликвидношћу банкарског система. Као 

што смо више пута упозоравали, та сигурност, као и поверење између банака и 

клијената, озбиљно су уздрмани таласом тужби, који је генерисан и подржан од 

одређених интересних група. 

Верујемо да ће управо те интересне групе бити најоштрији противници Аутентичног 

тумачења, јер се трајним решавањем овог питања угрожава њихов интерес, који се 

мери у милионима, или десетинама милиона евра. Подсећамо да је према досадашњој 

пракси на сваки досуђени динар у корист клијента, чак 24 пута више досуђивано у 

корист трећих лица, а која су подршка кампањи против банака и покретању таласа 

судских процеса. Укидањем масовних процеса на губитку је само та интересна група, 

док су на добитку и клијенти и банке, који могу да се врате обнављању међусобног 

поверења и даљем побољшању услова за све кориснике банкарских услуга у Србији. 

Иако су саме претрпеле значајне финансијске губитке због таласа тужби због накнада, 

банке у Србији изражавају спремност да још једном покажу добру вољу, тиме што неће 

оспоравати до сада донете пресуде у корист клијената и неће тражити повраћај 

исплаћених трошкова, на шта би, по основу Аутентичног тумачења Народне 

скупштине, имале право. 


