ВИСИНА НАГРАДЕ АДВОКАТА ЗА САСТАВ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА
Висина награде пуномоћника из реда адвоката за састав одштетног захтева
тарифира се према тарифном броју 80 Тарифе о наградама и накнадама за рад
адвоката, према којој адвокату припада 50% од награде прописане за поднеске
којима се покреће поступак за остваривање таквог захтева.
Образложење: Првостепеном пресудом тужиљи су одмерени и досуђени
трошкови састава одштетног захтева сходно одредби тарифног броја 69 Тарифе о
наградама и накнадама за рад адвоката, а по налажењу другостепеног суда у
конкретном случају првостепени суд је погрешно применио одредбу тарифног броја 69
Тарифе о наградама и накнадама за рад адвоката, који предвиђа да за састављање
поднесака којима се покреће било који други поступак који није наведен у претходним
одредбама ове Тарифе и то без обзира да ли се покреће пред судом, државним органом,
привредним друштвом и то у процењивим предметима у којима се расправља о
правима на имовини која има одређену новчану вредност, као и за састављање осталих
образложених поднесака или поднесака који садрже чињеничне наводе, адвокату
припада једнак износ награде према вредности те имовине као и за поднеске којима се
покреће парнични поступак (тужбе, предлози, молбе) из тарифног броја 13. Наведена
одредба подразумева двостраначки поступак, односно спор између два лица настао
поводом остваривања одређених права, а који се води пред надлежним органом (судом,
државним органом или привредним друштвом), док се у конкретном случају ради о
захтеву којим се једна од страна обраћа другој страни ради мирног решавања спора, а
што је управо ситуација прописана тарифним бројем 80, којим је одређено да за
састављање опомена или дописа противној странци којима се захтева чињење,
нечињење или трпљење, адвокату припада 50% од награде прописане за поднеске
којима се покреће поступак за остварење таквог захтева. Према томе тужиља која је и
успела са својим одштетним захтевом и изјављеним приговором, остварује право на
адвокатске трошкове поводом састављања поменутих писмена и то у износу од по
3.000,00 динара (50% награде предвиђене тарифним бројем 13 Тарифе), односно у
укупном износу од 6.000,00 динара. Стога је овај суд, првостепену одлуку у побијаном
усвајајућем делу преиначио тако што је одбијен захтев тужиље преко износа од
6.000,00 динара до досуђених 12.000,00 динара по основу састава одштетног захтева
(на име адвокатских трошкова) са законском затезном каматом од дана пресуђења до
исплате.
(Пресуда Вишег суда у Сомбору број Гж. 84/2015 од 27. фебруара 2015. године)

