
 
 
 
 
 
 
Тужилац је дужан да истовремено са подношењем тужбе за повреду права прече 

куповине код надлежног суда положи износ у висини тржишне вредности 
непокретности, а није довољно само истаћи захтев ради отварања депозита и чекати 
правноснажност решења. 

 
На деветој седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 5. и 6. 

октобра 2015. године, разматран је реферат судије известиоца "Право прече куповине и 
полагање цене - тумачење члана 10. став 3. Закона о промету непокретности". Седница 
одељења није усвојила предлог закључка изнет у реферату, који је гласио: "Доказ о 
покретању ванпарничног поступка о уплати цене у судски депозит приложен уз тужбу и 
каснију, али благовремену уплату у судски депозит, треба уподобити "истовременој"уплати 
из чл. 10. ст. 5. Закона о промету непокретности". 

 
На седници одељења прећутно је прихваћена аргументација из пресуде Рев 2257/10 од 

23.03.2011. године у којој је између осталог наведено: да је претходни услов за одлучивање 
по тужби и разматрање да ли је повређено субјективно право (законско право прече 
куповине) истовремена уплата продајне цене са подношењем тужбе; да тужилац није морао 
чекати правноснажност решења ванпарничног суда о отварању депозита јер из чл. 211, 213. и 
214. раније важећег Закона о ванпарничном поступку произилази да предлагач може одмах 
уз предлог предати суму новца ради уплате у судски депозит у корист трећег лица. На такав 
закључак упућују и правила садржана у Судском пословнику ("Службени гласник РС" 65/03 
-члан 352) по коме готов новац може бити примљен у току дана на благајни суда; готов 
новац се по члану 355. Судског пословника може уплатити путем поште који се истог дана 
уводи преко исплатног налога у благајнички извештај а потом књижи у евиденцији депозита; 
да је законски рок преклузивног карактера који се не може продужити и на њега суд пази по 
службеној дужности. 

 
Дакле, из члана 10. Закона о промету непокретности (и раније су постојала готово 

истоветна правила) произилази да је тужилац истовремено са подношењем тужбе дужан 
да код надлежног суда положи износ у висини тржишне вредности непокретности, а да 
није довољно истаћи захтев ради отварања депозита и чекати правноснажност решења. 


