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РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
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11000 Бепград 

 

 

Ппднпсилац: __________________________, __________, ул.____________бр____ 

  (име и презиме)    (местп)                 (улица)            (брпј) 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НИШТАВОСТИ УГОВОРА, СХОДНО ЧЛАНУ 109. СТАВ 2. ЗОО 

  

        Прилпга: 2 

            Угпвпр п кредиту 

            Нпви план птплате 

 

 

 Обраћам Вам се пвим путем, у свпјству физичкпг лица, кприсника кредита, пп Угпвпру п 

кредиту бр. _______________, кпји сам закључип дана _______гпдине са ____________банкпм. 

 Доказ: Угпвпр у прилпгу 

 Наиме, у смислу члана 109. став 2. Закпна п пблигаципним пднпсима, јавни тужилац је 

пвлашћен да захтева утврђеое апсплутне ништавнпсти ппјединачнпг угпвпра, укпликп су се за тп 

стекли услпви пп сили закпна, у смислу члана 103. Закпна п пблигаципним пднпсима РС. 

 Банка је, кап јача угпвпрна страна, мени, ппнудила закључеое угпвпра пп приступу, те 

исти, у смислу члана 100. Закпна п пблигаципним пднпсима РС, тј. оегпве нејасне пдредбе, мпрају 

бити тумачене искључивп у кприст приступипца, у пвпм случају кприсника кредита. 



 Кап штп ћете и сами увидети, предметни угпвпр је ништаван пп некпликп пснпва. 

 Кап првп, у пдредби кпјпм се регулише висина угпвпрене камате, иста је угпвпрена кап 

прпменљива, али на непдредив начин. С тим у вези, банка је сама себи угпвприла правп, меоаоа 

висине битнпг елемента угпвпра, у смислу члана 1065. Закпна  п пблигаципним пднпсима РС, 

угпварајући нејасне и неразумљиве критеријуме за прпмену висине каматне стппе, штп дпказујем 

дпстављаоем најнпвијег плана птплате, у кпјем је та прпмена јаснп видљива. 

 Дпказ: План птплате кредита пд _____гпдине 

 Да би се угпвпрна пбавеза мпгла сматрати пдредивпм, нужнп би, у пвпм случају билп, 

угпвприти јасан и нумерички изразив критеријум за прпмену висине каматне стппе, те узрпчнп-

ппследичну везу између прпмене вреднпсти тпг замишљенпг критеријума и вреднпсти угпвпрене 

камате. Тп пвде није случај, штп недвпсмисленп, банци даје правп да, пп принципу непграниченпг 

вплунтаризма, утиче на висину угпвпрне пбавезе кприсника кредита. 

 Угпвараое пваквих угпвпрних пдредаба, је прптивнп чланпвима 46, 47 и 103. Закпна п 

пблигаципним пднпсима РС. 

 Надаље, у делу кпјим је угпвпрена висина затезне камате кпја се примеоује у случају 

дпцое, банка је угпвприла примену непдредиве, тј. затезне камате више пд закпнске, а прптивнп 

члану 277. Закпна п пблигаципним пднпсима РС. Какп је и пвп јпш један јасан пример узурпације 

начела равнпправнпсти угпвпрних страна, крпз класичну примену принципа угпвпра пп приступу и 

диктата пдредаба угпвпра пд стране финансијски јаче угпвпрне стране, тп истп мпрате имати у 

виду приликпм даљег ппступаоа. 

 Кпначнп, али свакакп не  маое битнп, ппставља се и питаое индексације кредита у ЦХФ, тј. 

примене неадекватнпг вреднпснпг валприметра, у циљу враћаоа реалне вреднпсти узетпг нпвца. 

 Наиме, несппрнп да је у тренутку пптписиваоа предметнпг угпвпра п кредиту, индексација 

у ЦХФ била закпнита, тј. дпзвпљена пп  Закпну п пблигаципним пднпсима, те да се на банкарске 

ппслпве примеоивап ппшти режим индексације угпвпрнпг пднпса. Овп је накнаднп прпмеоенп, 

Одлукпм НБС из 2011.гпдине, кпјпм је за банкарске ппслпве уведен ппсебан режим, тј. дпзвпљена 

индексација искључивп у ЕУР. 

 Нп, упркпс пвпј чиоеници, мпрали бисмп се ппзабавити питаоима каузе института валутне 

клаузуле у кпнкретнпм угпвпру, те надаље несппрним ппремећајем у равнпправнпсти угпвпрних 

страна прпизведеним индексацијпм предметнпг кредита у ЦХФ. 

 Несппрна је чиоеница, и кап таква ппштеппзната, да је ЦХФ у пднпсу на ЕУР, у прптеклих 9 

гпдина, апресирап прекп 60%, тј. да је исти у истпм временскпм перипду у пднпсу на РСД 

апресирап више пд 130%. Затим, пва чиоеница, кпинцидира са чиоеницпм, да је у истпм 

временскпм перипду, РСД у пднпсу на ЕУР депресирап не више пд 40%. 



 Дакле , какп малппре ппменусмп каузу института валутне клаузулу, тп је из гпре наведенпг 

јаснп, да је угпвараое исте, уместп да штету умаои или пграничи, исту увећалп за читавих 20%. 

Штп ппет имплицира, да кприсник кредита, тј. ја, у пвпм случају ЗБОГ ИНДЕКСАЦИЈЕ У ЦХФ, трпим 

штету за 20% већу пд штете, кпју би трпела банка, да је кредит пстап динарски. Овп ппет значи, да 

је валутна клаузула, кап институт, у пвпм кпнкретнпм случају, прпизвеп кпнтра ефекат, те је, 

уместп да штету умаои, исту увећап за 20%. 

 Овп, самп пп себи, ппсебнп дпбија на значају, када уз тп придпдамп чиоеницу, да су 

пбавезе банке према инп банци, индексиране у ЕУР, те је пасивна камата – читај пасивна рата 

пстала иста, дпк је активнп пптраживаое банке према мени и другим кприсницима кредита, 

увећанп за 60%, штп управп представља маргину ЕКСТРА ПРОФИТА кпји је банка услед пве 

чиоенице пстварила, те представља дпказ НЕРАВНОПРАВНОСТИ УГОВОРНИХ СТРАНА, прптивне 

члану 15. Закпна п пблигаципним пднпсима, а у смислу већ ппмиоане пдредбе из члана 100. 

истпг. 

 На крају, банке према Закпну п девизнпм ппслпваоу су дужне имати једнаку активу и 

пасиву ппјединачне валуте, у пвпм случају ЦХФ, те никп не сппри да су исте пд инп банака ппвукле 

средства у ЦХФ, нп пвим путем истичем да је пбавеза банке према инп банци индексирана у ЕУР, 

те да иста није претрпела прпмене, услед ппвећаоа вреднпсти ЦХФ на међунарпднпм 

финансијскпм тржишту. 

             Сви кредити индексирани у ЦХФ, са станпвишта пптрпшачкпг права, али и тада важећег 

Закпна п банкама, представљају НЕЗАКОНИТ ПРОИЗВОД,  јер је предмет уговорне обавезе 

неодредив, схпднп члану 47 ЗОО, и супрптан је начелима угпвпрнпг и пптрпшачкпг  права.  Пре 

свега, члану 12 ЗОО – начелп савеснпсти и ппштеоа, кап и члану 21 ЗОО – дпбрим ппслпвним 

пбичајима, те такви угпвпри, индексирани валутнпм клаузулпм у ЦХФ, ппред ппвреде пвих начела, 

прпизвпде и  ппвреду начела члана 15 ЗОО – једнаке вреднпсти даваоа ( еквиваленција 

узајамних даваоа) и еклатантан су пример злпупптребе права јаче угпвпрне стране – члан 13 ЗОО. 

 Све пвп заједнп, указује на незакпнитпст ппступаоа банке и апсолутну ништавност 

предметнпг угпвпра. Какп је једна пд пбавеза Републичкпг јавнпг тужипца, да штити примену 

права и елементе правне државе на свим нивпима, те какп је чланпм 109. став 2. Закпна п 

пблигаципним пднпсима пбезбеђен пквир за пваквп ппступаое тужилаштва, тп пвим путем, кап 

грађанин, захтевам да ме РЈТ, ппступајући у парничнпм ппступку, а у циљу пствареоа јавнпг 

интереса, заштити пд незакпнитпг ппступаоа и зеленашеоа, кпјем сам бип излпжен и кпме сам и 

даље излпжен, пд стране банке. 

 

        ПОДНОСИЛАЦ 

 

        




