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Поштовани, 

 

На порталу NOVA S дана 07.09.2021. објављен је текст аутора Александра Настевског под 
насловом „Како тужити државу због смањених пензија: Рок истиче 1. октобра“. У овом 
тексту је објављен јавни позив грађанима да се обрате тачно одређеним адвокатима на 
територији целе Републике Србије ради подношења тужби против државе са упутством 
која је документација неопходна за покретање судског спора и информацијом „да 
адвокати не наплаћују своје ангажовање до позитивне пресуде, а као награду траже 10 
одсто наплаћене суме, као и наплаћене трошкове адвоката које плаћа тужена страна.“ У 
тексту се такође наводи: „Уколико се пензионери одлуче да туже државу и потраже услуге 
неких од канцеларија са списка, клијент мора да плаћа судске таксе и судског вештака, 
као и 1.000 динара за канцеларијске трошкове. Неке канцеларије плаћају и услугу 
вештака.“ 

Овим Вас обавештавамо да објављени текст представља недозвољено рекламирање 
адвоката које је изричито забрањено одредбом члана 24. став 1 Закона о адвокатури. 
Објављивањем цитираног текста уз тачно навођење имена само одређених адвоката који 
се баве овом врстом предмета, аутор текст и портал NOVA S прекршили су изричиту 
забрану рекламирања адвоката.  

Такође, Вам указујемо да сте објављивањем текста са јавним позивом и објављивањем 
листе адвоката који пружају правну помоћ у одређеним предметима омогућили и активно 
допринели промовисању поступања које је у супротности са Законом о адвокатури, 
Статутом Адвокатске коморе Србије и Кодексом професионалне етике адвоката, на штету 
грађана Србије.  

Овим Вас позивамо да текст „Како тужити државу због смањених пензија: Рок истиче 1. 
октобра“  одмах уклоните са портала NOVA S и да о овом захтеву обавестите грађане 
Србије, без одлагања, како би се предупредиле могуће штетне последице из објављеног 
јавног позива. 
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