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Центар за заштиту корисника банкарских услуга ЦХФ СРБИЈА 

Матични број 28208227 ПИБ,  109637901, шифра делатности 9499 

Ул. Цара Лазара 5-7, 11 000 Београд, chfsrbija@gmail.com 

www.chfsrbija.org 

_______________________________________________________________________________________ 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

Ул. Немањина 9 

11 000 Београд 

Београд, 18.03.2019.године  

 

За председника суда – господина Драгомира Милојевића 

 

ХИТНО !!! 

 

ПРЕДМЕТ:   Захтев за хитним спречавањем даљег екомомског и  

   демографског уништавања грађана Србије 

 

 

 

 Уважени господине Милојевићу ! 

 

 Обраћамо Вам се као председнику Врховног касационог суда у Србији. 

 

 Дана 21.марта 2019.године корисници кредита у швајцарском франку, започеће трећи и  

последњи протест испред зграде Врховног касационог суда. 

 

 Након тог датума, ништа више неће бити исто. 

  

 Прошло је тачно 9 месеци од јуна 2018.године, када смо очајни чекали испред зграде Врховног 

касационог суда, тражећи само једно - убрзано решавање предмета у вези шпекулативних кредита 

индесираних у валути швајцарског франка. 

 

 Тог дана добили смо уверавање  да ће сви предмети који су до тада запримљени у Врховни 

касациони суд, бити решени до 01.октобра 2018.године, да Врховни касациони суд не може унапред 

заузимати правне ставове, али да ће  из одлука Врховног касционог суда нижестепени судови моћи да 

доносе  закључке о ставовима Врховног касационог суда. 

 

 У Саопштењу од 06.06.2018.године такође је наведено да ће Врховни касациони суд упутити 

допис нижестепеним судовима да се наведени предмети сматрају хитним, као и да се са посебном 

опрезношћу, поштјући принципе савесности и поштења разматрају тужбе са предлогом за одређивање 

привремене мере у поменутим споровима. 

 

 Девет месеци касније од тог Саопштења, четири године од почетка страдања и десет година 

тешке борбе за опстанак, ништа се није променило. 

 

 Судови нижег степена: 

 

➢ нису донели ни једну правноснажну привремену меру којом би одложили продају 

непокретности до окончања судског поступка; 

➢ нису донели ни једну правноснажну пресуду у складу  са европском праксом у овим 

споровима у било ком суду у Београду  ( изузетак су једино две правноснажне пресуде у 

Нишу, на које су банке изјавиле посебну ревизју); 

➢ ни један поступак у овим споровима није убрзан. 
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 Припремна рочита се заказују на  18 месеци од дана подношења тужбе, затим одлажу са 

роковима од 9 -11 месеци између два рочишта, о привременим мерама се не одлучује ни после годину 

дана од подношења, судије не знају ни које чињенице треба да утврде, ни које право да примене 

у овим споровима. 

 

 Недавно сте у медијима изајвили да судови раде добро, али да недостаје број судија, јер млади 

више бирају друге професије. 

 

  Да сте наставили анализу, схватили би колико сада недостаје људи, а не само правника,  

и колико наших грађана је због превелике количине стреса и лоших животних услова прекратко 

живело, колико њих се иселило, а колико њих се није родило !!! 

 

 Ако бисте још дубље сагледали целокупну ситуацију, искрено и професионално, схватили би 

и који је у томе допринос управо Врховног касационог суда у Србији. Више од трећине грађана који 

су били на протесту у јуну 2018.године, овога пута неће доћи, јер су се из очаја и одсуства елементарне 

егзистенције иселили у нади да ће им друга земља бити боља домовина. Да ли Ви уопште икада о томе 

размишљате?  

 

 Не интересује нас више шта Вам је УСАИД рекао о Вашем раду и која Вам је нова упутства 

дао у овој сада колонијалој земљи, али ми ћемо Вам овом приликом рећи сурову истину, коју и сами 

добро знате. 

 

 У судовима , преко 70 % судија су лоши правници ( част ретким изузетцима !)  и то не само 

због малих плата, већ првенствено због начина на који  се судије већ две деценије бирају. 

 

 Од лошег правника, није могуће направити доброг судију, и то врло добро знате! 

  

 Иако је проблем шпекулативних кредита у Србији најизраженији у насразмери, јер су дугови 

према банкама већи након 10 година отплате, чак ни тако очигледна несразмера није довољна  лошим 

правницима да схвате да је само тим чином већ повређен јавни поредак, који се заснива на начелима 

једнаке вредности узајамних давања. 

 

 Лоши правници, од којих је већина само и искључиво политичким везама изабрана за судије   ( 

а не својим истицањем у знању, моралу и пракси), суде управо на начин  на који су сами изабрани. 

Незаинтесовани за свој посао и јавни поредак који треба да штите, срамоте цео правосудни систем и 

доводе га до апсурда,  те уместо да први примете озбиљну ненормалну новчану несразмеру, наводе 

у својим одлукама да банка има право да заштити свој економски интерес, а дужник обавезу да 

испуњава преузете обавезе, као и да су „Уговорне одредбе о валутној клаузули и промени каматне 

стопе стипулисане  ради заштите банке и очувања РЕАЛНЕ ВРЕДНОСТИ одобреног и 

ИСПЛАЋЕНОГ ДИНАРСКОГ ИЗНОСА кориснику кредита“ ???!!!! 

 

 Ко је судовима дао за право да уместо да утврђују чињенице и примењују право, штите 

презаштићене банке?  Ког је степена (не)развијености личност која тврди да се швајцарским франком 

очувававају дати динари? 

 

 Исти ти лоши правници у својим одлукама одбијају привремене мере и кажу да исте немају 

везе са тим да ли је уговор ништав или не и да по корисника не наступа штета ако се прода једина 

некретнина ???!!! 

 

 Овакве изјаве ми више трпети нећемо. Доста нам је терора лоших правника и лоших 

људи. Ми тражимо њихово разрешење ! Они нису ни стручни ни достојни да обављају тако важну 

фукцију у земљи. 
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 Без судства, стручног и независног ( али не независног од закона, морала и разума) нема 

државе. Са оваквим лошим правницима у улози судија,такође нема државе. 

 

 Од Вас, као представника највише судске инстанце у Србији, обзиром да смо свесни да 

разрешење лоших правника из правосудног система није процес од пар месеци, а од истог одустати 

никада нећемо, јер смо на својој кожи осетили шта то значи, тражимо да одмах и хитно реагујете, јер 

њихово тумарање, незнање и јавашлук више нећемо да трпимо ! 

  

 Протест који је заказан за 21 март 2019.године, радикализоваће се колико год буде потребно, 

све док Врховни касациони суд не да јасна упутства за поступање у овим предметима, и то  на нивоу 

на ком то могу да разумеју и лоши правници, који данас чине претежни део судског система у 

Србији.  

 

 Подсећамо Вас да Врховни касациони суд након 06.06.2018.године на свом порталу 

www.vk.sud.rs није објавио нити једну одлуку коју је донео у периоду од 06.06.2018.године до дана 

овога дописа, нити је тиме дао било каква упутства , док су све одбијајуће ревизије које су пре тог 

датума донете и то:  Рев. 2174/2016 од 29.03.2018.године,  Рев.345/2017 од 24.04.2017.године,   Рев. 

1544/2017 од 21.09.2017.године, Рев. 1867/2016 од 01.11.2016.године, Рев. 900/2017 од 

07.09.2017.године, Рев. 2357/2016 од 31.05.2017.године, Рев. 1976/16 од 22.06.2017.године уредно 

објављене и банке их у сваком судском поступку прилажу као аргумент у своју корист. 

 

 Данас када Вам се обраћамо, сигурни смо да сте имали довољно времена да сагледате проблем 

ових кредита, посебно са разлога што је пракса свих европских судова јединствена. 

 

 Наглашавамо да сматрамо поражавајућом околност да у судовима Србије, седе судије које у 

претежном делу немају стручност, достојност  и капацитет да решавају у овим предметима. Они нису 

у стању да закључују из одлука ВКС-а, јер: 

 

➢ одлуке Врховног касационог суда које су донете након 06.06.2018.године нигде нису ни 

учињене доступним, нити једна није објављена на порталу, за разлику од свих претходних 

одбијајућих које  су објављене;  

➢ они не знају, а то су у пракси и доказали,  шта је јавни поредак и која су основна начела тог 

поретка, па тако не могу ни да примете када је повређен; 

➢ они не знају, а и то су у пракси показали,  да тумаче ни начела савесности и поштења, нити 

једнаке вредности узајамних давања; за њих су то апстракне  категорије на “вишем новоу“ 

којима они не би да се баве, јер су како сами за себе кажу „прашињари“ и о томе треба да одлучи 

ВКС; 

➢ они не знају шта је главни, а шта акцесорни правни посао и тиме да ако могу да одлучују о 

главној ствари ( да ли је уговор ништав), да су овлашћени да одлуче и о акцесорној ствари      ( 

доношењем решења о привременој забрани продаје хипотековане непокретности); 

➢ они не размеју, а то су у пракси  доказали,  да ако је уговор ништав, најмање у делу индексације, 

да је тада ништава и заложна изјава на основу које се продаје непокретност, било у извршном 

или ванпарничном поступку; 

➢ они сматрају да је дошло до повреде начела равноправности и једнаке вредности узајамних 

давања само код трошкова обраде, за пар стотина динара, али не и код незаконите и непоштене 

индексације за пар милиона динара; 

➢ они ништа даље од ништавости једнострано променљиве камте не могу да утврде, осим ако не 

успеју да из неке друге одлуке  препишу. 

  

 Ако било који од ових навода сматрате неистинитим, све Вам можемо документовати, са 

 озбиљно великим бројем одлука у коме су горе наведено доказали.  
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Укратко, сви услови који су потребни за фер и поштено суђење, не постоје. Ваше колеге у нижим 

степенима, господине Милојевићу, не размишљају, не читају законе, немају своје мишљење, они 

само преписују и то оно што мисле да је пожељно и да је по вољи замишљеног ауторитета коме 

се без било какве потребе потчињавају. Њих господине Милојевићу, треба разрешити, то је спас и 

за њих лично и за ову државу и све њене грађане.   

       

 Једино што они знају је да ће последице њиховог  лошег рада, незнања и незаинтресованости  ( 

опет част изузетцима, који се сами препознају!)  платити грађани Србије и на то рачунају.   

 

 Ради наведеног, тражимо да Врховни касациони суд, по праву надзора, изврши увид у све 

донете одлуке у овим предметма, јер су на тесту већина њих пали. Услов који се тражи за избор у 

звање судија – стручност и достојност се претпоставља, али та претпоставка је управо у овим 

предметима оборена. Прегледом предмета, видећете стварно, јадно  стање српског правосуђа         ( 

које вам мора бити познато), те су у том контексту све оцене које се дају од стране Високог савета 

судства, чији сте члан, „ изузетно успешно“ крајње нетачне и забрињавајуће. 

 

 Са свега напред изнетог, тражимо ДА ВРХОВНИ  КАСАЦИОНИ СУД, У РОКУ ОД 24 ЧАСА 

од пријема овог дописа, САЗОВЕ ХИТНУ СЕДНИЦУ И ЗАУЗМЕ ПРАВНИ СТАВ О ОВИМ 

КРЕДИТИМА. 

 

 Подсећамо да је Врховни суд Исланда то урадио пре 9 година, а затим су следиле и све остале 

одлуке Врховних судова у свих 13 земаља где су ови шпекупативни кредити  пласирани. 

 

 У држави Србији, где је несразмера убедљиво највећа, где се некретнине продају у бесцење, 

где грађани живе на ивици егзистенције и сиромаштва, где је свакоме јасно колико је незаконит рад 

банака био након 2000-тих, крајње је неморално, безобризно и нељудски даље ћутати и гледати како 

неправда и незакоње убијају и унесрећују људе. 

 

 Још увек верујемо да је Врховни касациони суд кадар да се избори са овим до сада невиђеним 

правно економским скандалом и да спречи да се банке на крајње несавестан, непоштен и неморалан 

начин неограничено богате, док грађани Србије неограничено сиромаше, само из разлога што су имали 

поверење у рад банака, Владу Републике Србије и Народну банку Србије и хтели себи да на поштен 

начин обезбеде дом.  

 

 Стога, тражимо да Врховни касациони суд ОДМАХ ПО ПРИЈЕМУ ОВОГ ДОПИСА  

 ЗАУЗМЕ И ЈАВНО ОБЈАВИ ПРАВНИ СТАВ О следећем: 

 

1. Да ли су одредбе о индекасцији кредита у валути швајцарског франка апсолутно ништаве 

у ситуацији када корисник кредита није адекватно од стране банке информисан о 

стварним ризицима, цени и економским последицама такве индексације? 

 

2. Уколико су одредбе о индексацији кредита у швајцарском гранку ништаве, да ли је то 

разлог за делимичну или апослутну ништавост уговора? 

 

3. Да ли је суд у обавези да,  када постоји вероватноћа да су одредбе о индексацији кредита 

у валути швајцарског франка ништаве,  усвоји привремену меру којом се до окончања 

парничног поступка забрањује продаја хипотековане непокретности? 

 

 Стављамо на знање председнику Врховног касациног суда у Београду и свим судијама 

Врховног касационог суда, као највишој судској инстанци да је одуговлачење у решавању овог 

проблема имало трагичне последице по више од 100.000 грађана  Србије, да су сада све очи упрте у 

Вас и да је ово последња активност усмерена на институционално решавање овог проблема.  
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 Уколико решење у наведеном року изостане, то ће бити сасвим довољан доказ да правду када 

су са друге стране банке, није могуће остварити институционалним путем и да су грађани овлашћени  

на самостално вршење права и оставривање правде, мимо суда, на сваки начин који сматрају 

адекватним и против сваког ко им њихова неотуђива права на живот, слободу и безбедност угрожава 

или игнорише. 

 

 Стога Вас позивамо, да одговорно и професионално схватите озбиљност ситуације и Вашу 

одговорност која Вам је од стране грађана поверена, те да очувате дубоко нарушени правни поредак 

државе Србије. Уколико то нисте у стању из било којих разлога, тада Вас позивамо да часно 

поднесете захтеве за разрешењем и бар сачувате Ваше лично достојанство, а својим потомцима 

пренесете да нисте пристали да будете део машинерије за уништавање сопственог народа и да сте због 

тога, иако разрешени, били правичан судија. 

 

 У прилогу вам достављамо најновију одлуку Европског суда правде у Луксембургу од 

14.марта 2019.године, управо по питању примене Директиве 93/13/EEZ о непоштеним одредбама у 

потрошачким уговорима, којим је ЕУ суд јасно стао на становиште да обзиром на тумачење Директиве 

93/13,  није противно да Врховни суд донесе у интересу  уједначеног тумачења права, обавезујуће 

одлуке о начину спровођења те Директиве.  Цитирана Пресуда је сада само једна у низу донетих 

одлука европских судова по питању спорних кредита, које би Вам морале бити познате.  

 

 

С’ поштовањем, 

Удружење ЦХФ Србија Београд 


