
ОДГОВОРИ  НА  СПОРНА  ПИТАЊА  ПОДРУЧНИХ  СУДОВА  КОЈИ  СУ 
ДЕФИНИСАНИ  НА  СЕДНИЦИ  ГРАЂАНСКОГ  ОДЕЉЕЊА  КОЈА  ЈЕ  ОДРЖАНА 
23.05.2016.ГОДИНЕ

ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА ПОДРУЧНИХ СУДОВА

1. Како поступити у хитним поступцима из области Породичног права када један 
од родитеља живи у иностранству и да ли се подаци о приликама тог родитеља треба да 
затраже  од  релевантних  установа  у  иностранству,  с  обзиром  на  то  да  је  поступак 
достављања писмена дипломатским путем изузетно дугачак и спор?

Једногласно прихваћен одговор:

Имајући у виду да је поступак у вези са породичним односима хитан ако се односи на 
дете или родитеља који врши родитељско право(чл.204.ст.1.Породичног закона) и да у том 
поступку важи истражно начело(чл.205.), то је суд дужан да на брз и погодан начин утврди 
све  чињенице  битне  за  доношење  одлуке.  Уколико  није  могуће  на  други  погодан  начин 
утврдити прилике родитеља (саслушањем странака, на основу писаних доказа о примањима, 
броју чланова домаћинства и сл) суд је дужан да у смислу одредбе чл.270.Породичног закона 
затражи извештај релевантне установе у иностранству, дипломатским путем или директно 
уколико постоји споразум о пружању правне помоћи између Републике Србије и земље у 
којој живи један од родитеља(  закључени споразуми објављени су на сајту Министарства  
правде РС)

2.  Да ли је исправно одбацити тужбу у ситуацији када је немогуће доставити је 
туженом на адресу  из  тужбе,  за коју  је  преко Полицијске управе  утврђено да је  то 
пријављена адреса туженог, а тужилац не поступи по налогу суда и не достави другу 
адресу  пребивалишта  или  боравишта  за  туженог,  не  предложи  постављање 
привременог заступника или не поступи по налогу суда да предујми трошкове објаве 
огласа. Да ли у таквој ситуацији постоји потреба за различито поступање у зависности 
од чињенице да је извршено“пасивизирање адресе“ пребивалишта или не?

Једногласно прихваћен одговор:

Исправно је одбацити тужбу у смислу одредбе чл.294.ст.1.тач.7.ЗПП у ситуацији када 
је немогуће доставити је туженом на адреси из тужбе, за коју је преко Полицијске управе 
утврђено да је то пријављена адреса туженог,  а тужилац не поступи по налогу суда и не 
достави другу адресу пребивалишта или боравишта за туженог,  не предложи постављање 
привременог заступника или не поступи по налогу суда да предујми трошкове објаве огласа.

За одбачај тужбе није потребно да надлежни орган донесе решење којим пасивизира 
адресу  пребивалишта  односно  боравишта  туженог,  у  смислу  одредбе  чл.18  Закона  о 
пребивалишту и боравишту грађана..

3. Да ли су трошкови превоза пуномоћника-адвоката из чл.9.Тарифе о наградама 
и накнадама за рад адвоката, за обављање послова заступања пред судом изван седишта 
адвокатске канцеларије  нужни трошкови који припадају  адвокату  ангажованом ван 
седишта суда односно да ли је посебна накнада за путне трошкове(када је странка могла 
ангажовати  адвоката  из  места  у  коме  се  налази  седиште  суда)  нужан  трошак  који 
припада адвокату ангажованом ван седишта суда?



Већином гласова прихваћен одговор:

Трошкови превоза пуномоћника-адвоката из чл.9.Тарифе о наградама и накнадама за 
рад  адвоката,  за  обављање  послова  заступања  пред  судом  изван  седишта  адвокатске 
канцеларије  нису  потребни  трошкови  у  смислу  одредбе  чл.154.ст.1.ЗПП  који  припадају 
странци, јер је странка могла да ангажује адвоката из седишта суда. Претпоставка је да сви 
адвокати имају исто стручно знање и ангажовањем адвоката из седишта суда у потпуности је 
обезбеђена правна заштита интереса странке. Друга је ствар што је однос странке и адвоката 
однос поверења и странка има право на избор адвоката, али коришћење тог права не може 
бити на штету противне стране. Тарифа о наградама и накнадама за рад адвоката прописује 
висину награда и накнада за рад адвоката, па између осталих и путне трошкове, трошкове 
одсуствовања из канцеларије, трошкове исхране и преноћишта, и то су трошкови који падају 
на терет странке која ангажује адвоката изван седишта суда. Закон о парничном поступку 
признаје странци само нужне трошкове који су потребни за вођење парнице, у које трошкове 
не спадају путни и остали трошкови адвоката, у ситуацији када је странка могла да ангажује 
адвоката из седишта суда и на тај начин спречи настанак додатних трошкова заступања. 

Мањинско мишљење је изражено у реферату судије Иване Рађеновић, у прилогу

4. По  тужби  ради  поништаја  уговора  о  доживотном  издржавању(вредност 
предмета спора означена у тужби 100.000,00 динара) чији предмет је непокретност-стан, 
првостепени суд је донео пресуду против које је  странка изјавила жалбу. Који суд је 
надлежан да одлучује о изјављеној жалби, апелациони или виши суд, имајући у виду 
одредбе чл.468.ст.4 ЗПП којом је прописано да се као спорови мале вредности сматрају и 
спорови у којима предмет тужбеног захтева није новчани износ, а вредност предмета 
спора  коју  је  тужилац  у  тужби  навео  не  прелази  динарску  противвредност  3000 
евра(чл.33.ст.2.ЗПП). 

Једногласно прихваћен одговор:

О изјављеној жалби надлежан је да одлучује Апелациони суд из разлога што се не 
ради о спору мале вредности из чл.468.ст.4.ЗПП. 

Одредбом  чл.  469.ЗПП  прописано  је  да  не  сматрају  споровима  мале  вредности,  у 
смислу одредаба ове главе закона, спорови о непокретности,  спорови из радног односа и 
спорови због сметања државине. 

Предмет уговора о доживотном издржавању чији се поништај тражи је непокретност-
стан  па  се  ради  о  спору  о  непокретности.  У  смислу  напред  цитиране  законске  одредбе 
наведени спор не треба сматрати спором мале вредности, без обзира на означену вредност 
предмета спора.  Како се не ради о спору мале вредности то виши суд у смислу одредбе 
чл.23.ст.2.тач.2.Закона  о  уређењу  судова,  није  надлежан  да  одлучује  о  жалби  изјављеној 
против пресуде којом је одлучено о поништају уговора чији је предмет непокретност.

У  конкретном  случају  се  не  ради  о  спору  мале  вредности  ни  према  вредности 
предмета спора, јер у случају када се тужбом тражи утврђивање права својине или других 
стварних права на непокретностима, утврђивање ништавости, поништај или раскид уговора, 
који има за предмет непокретност,  вредност предмета спора се одређује према тржишној 
вредности непокретности или њеног дела (чл.31. ст.1.ЗПП).

5. Уколико приликом подношења предлога за ослобађање од трошкова поступка 
неука странка не поднесе потребну документаццију односно податке и обавештења о 
свом имовном стању или поднесе недовољне податке о свом имовном стању, да ли суд по 
службеној  дужности  прибавља  потребне  доказе  или  се  такав  предлог  одбацује  као 
неуредан, обзиром на садржину одредбе чл.168. и 169.ЗПП?



Једногласно прихваћен одговор:

Ако се ради о неукој странци, суд ће у зависности од околности случаја ценити да ли 
такав предлог треба вратити странци и поступити у смислу чл.101 ЗПП или ће по службеној 
дужности прибавити потребне податке и обавештења, у смислу одредбе чл.169.ст.3.ЗПП.

6. Када је у списима предмета здружено само обавештење Председника суда, да је 
за одређеног пуномоћника депоновано генерално пуномоћје за заступање код тог суда, 
уз навођење редног броја уписника судске управе под којим је исто депоновано, а да при 
том  није  списима  предмета  здружен  и  препис  генералног  пуномоћја,  да  ли  треба 
враћати списе предмета  првостепеном суду ради отклањања процесних недостатака, 
односно да се списима предмета прикључи препис генералног пуномоћја и спороведу 
потребни извиђаји у складу са чл.176 Судског пословника, а у вези чл.91 ЗПП?

Једногласно је прихваћен одговор да нема места враћању списа предмета 
првостепеном суду, јер се ради о уредном пуномоћју и нема процесног недостатка који треба 
отклонити.

Председник Грађанског одељења
       судија Александар Пантић

Председник Одељења за радне спорове
        судија Ивана Рађеновић


