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Синдикат телекома „Србија“ 
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11000 Београд 
 

У Параћину, 21.01.2019. године 
 

ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
 
Поштовани,  
 
Моја адвокатска канцеларија бави се заступањем физичких и правних лица у 
поступцима против банака, а који се тичу наплате трошкова обраде кредита.  
 
Предмет судских поступака против банака је наплата трошкова обраде кредита 
или административних трошкова банке, који су наплаћивани при закључивању 
уговора о кредиту, уговора о рефинансирању и осталих уговора о банкарским 
пословима, као и наплата оних трошкова који су наплаћивани на годишњем 
нивоу, све до коначне отплате кредита, а односе се на необразложене 
трошкове банкарских услуга.  
 
Рок застарелости у наведеним поступцима је 10 година, те су стога утужива 
потраживања која су настала из уговора закључених од 2009. године до данас.  
 
Обавезе клијента:  

1. Клијент је дужан да адвокату достави: 

 Уговор,  

 план отплате кредита,  

 преглед битних елемената кредита (уколико постоји),  

 признаницу о плаћеним трошковима обраде кредита или други 
доказ о уплати  

 фотокопију или очитану личну карту 
Напомена: Уколико клијент не поседује комплетну документацију, потребно је 
да достави извештај из кредитног бироа и фотокопију личне карте.  
 

2. Клијент је дужан да потпише пуномоћје за заступање и уговор о 
заступању. 

 
3. Клијент је дужан да адвоката обавештава о свим евентуалним 

контактима са утуженом банком 
 

4. Уколико клијент одустане од поступка, након подношења тужбе суду, или 
са банком на други начин, вансудским путем, постигне договор, дужан је 
адвокату накнадити све до тада учињене трошкове, према адвокатској и 
судској тарифи. 
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Обавезе адвоката:  
 

1. Адвокат заступа клијента у поступцима против банака сходно начелима 
савесности и поштења и у складу са Законом о адвокатури и Адвокатским 
кодексом. 

2. Адвокат се обавезује да сноси све претходне судске и адвокатске 
трошкове 

3. Адвокат се обавезује да сноси трошкове судских такси, трошкове 
заступања пред судом (трошкове таксе на тужбу и пресуду, трошкове 
вештачења, трошкове извршног поступка) 

4. Адвокат се обавезује да износ наплаћен од тужене банке прими преко 
свог банковног рачуна, те да припадајући износ, након тога, исплаћује 
клијенту, а за себе задржава трошкове за заступање према одмерењу 
суда, трошкове судског поступка (које је претходно сносио), као и износ 
од 10% од вредности наплаћеног потраживања. 
 

5. У случају евентуалног губитка спора, адовокат се одриче права на 
потраживање трошкова за адвокатске услуге у предметном поступку, као и 
права на накнаду за до тада учињене трошкове на име плаћених судских 
такси.  
 

 
Напомена: Клијенту припада износ наплаћеног потраживања умањен за 10%, а 
који подразумева износ наплаћених трошкова банке са обрачунатом законском 
затезном каматом од дана закључења уговора.  
 
Саставни део ове понуде чини Уговор о заступању којим су прецизно наведена 
права и обавезе из уговорног односа заступања.  
 
 
С поштовањем, 
 
Адвокат 
Александра А. Конџуловић Матић 
 
 


