
СПОРНА ПИТАЊА СА ЗАЈЕДНИЧКИХ СЕДНИЦА СВИХ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА 
О КОЈИМА НИЈЕ ДОНЕТ ЈЕДИНСТВЕНИ ЗАКЉУЧАК ДО 21.12.2016. ГОДИНЕ

1. Да  ли  је  дозвољено  вишеструко  укидање  пресуде  у  ситуацији  када  је  прво  донета  пресуда  због 
пропуштања, пресуда на основу признања, пресуда због одржања, пресуда због изостанка, као и пресуда 
донета без одржавања главне расправе, а затим мериторна. Да ли у таквој ситуацији другостепени суд мора 
да закаже расправу и одлучи о захтевима странака?

2. Да ли суд у ванпарничном поступку може да дозволи странкама да сачине поравнање ради својине на 
непокретностима, а поводом кога су странке закључиле писмени уговор о промету непокретности који 
није оверен код суда?

3. „Да  ли  тужба  до  закључења  главне  расправе  може  бити  проширена  на  новог  туженог-нужиог 
супарничара без његовог пристанка,  у  смислу чл.  205 ст.  2 Закона о парничном поступку („Службени 
гласник РС" бр. 72 од 28.09.2011.)?"

4. Да ли поступак по тужби поднетој након ступања на снагу Закона о парничном поступку („Службени 
гласник РС" бр. 72 од 28.09.2011.), којом се тражи утврђење раскида уговора о испоруци топлотне енергије 
и  обавезивање  туженог  на  чинидбу  односно  трајно  искључење-обуставу  испоруке  топлотне  енергије 
завртањем  доводног  вода  у  локалу  тужиоца,  са  означеном  вредношћу  спора  од  10.000,00  динара,  
представља спор мале вредности, по коме је за одлучивање о жалби на пресуду надлежан виши суд?

5. Да ли поступак по тужби поднетој након ступања на снагу Закона о парничном поступку („Службени 
гласник РС" бр. 72 од 28.09.2011.), којом се тражи прикључење породичне куће на електричну мрежу ради 
коришћења електричне енергије са означеном вредношћу предмета спора од 10.000,00 динара представља 
спор мале вредности, по коме је за одлучивање о жалби на пресуду надлежан виши суд?

6. Да ли ако је тужилац преминуо у току парнице у којој  се одлучивало о његовом праву својине на 
одређеној непокретности, његови правни следбеници који су преузели посгупак у својству тужилаца могу 
тражити да се утврди да је пок. А. Р., њихов правни претходник, власник спорне непокретности? Да ли је  
тужба са таквим захтевом неуредна и да ли другостепени суд у седници већа може да укине првостепену 
пресуду којом је утврђено да је покојник власник одређене непокретности, што је тужени дужан трпети и  
признати и да одбаци тужбу као неуредну, са позивом на одредбу члана 387. став 1. тачка 4. ЗПП?

7. Да  ли  је  основан  тужбени  захтев  за  утврђење  права  својине  јединице  локалне  самоуправе  према 
ранијем кориснику или када тужбу подноси ранији корисник и тражи да се утврди да је јединица локалне 
самоуправе  власник  фактички  експроприсане  непокретности  или  да  се  утврди  да  та  непокретност 
представљајавну својину?

8. Да ли је ништав је уговор о поклону потраживања које се односи на потраживање које тек треба да се  
оствари у поступку враћања одузете имовине, а који уговор о поклону је закључен само са једним од  
законских наследника као поклонопримцем?

9. Који суд је  надлежан (редовни или привредни)  у парници коју је  покренуло физичко лице против 
привредног  друштва  у  стечају,  са  захтевом  којим  се  тражи  утврђење  права  својине  тужиоца  на 
непокретности  и  утврђење  ништавности  уговора  о  купопродаји  непокретности  закљученог  између 
привредног друштва као продавца и трећег физичког лица које је такође означено као туженик?

10. Да ли се спорови због повреда ауторских права, с обзиром на висину тужбеног захтева, могу сматрати 
споровима мале вредности или за њих важи правило да се независно од вредности предмета спора ова 
врста спорова не може сматрати споровима мале вредности?

11. Да  ли  оштећени  може  у  судском  поступку  остварити  право  на  накнаду  штете  због  неоснованог 
лишења  слободе  ако  се  претходно  није  обратио  Министарству  правде  ради  постизања  споразума  о 



постојању штете и врсти и висини накнаде, у смислу члана 588. Законика о кривичном постпуку?

12. Пасивна легитимација по тужби Гарантног фонда против власника неосигураних возила и штетника. 
Да ли Гарантни фонд има право наплате регресног дуга у односу на штетника (члан 104. став 2. Закона о 
обавезном осигурању имовине и лица и чланови 154, 158, 174, 176, 178. и 939. Закона о облигационим 
односима)?

13. Каква се одлука доноси (пресуда или решење) када суд у парничном поступку против платног налога 
одлучује тако што поступак обуставља?

14. У вези примене члана 294. став 2. ЗПП постављена су питања: - Да ли позвати тужиоца увек и у 
свакој ситуацији када има места одбачају тужбе предвиђених чланом 294. став 1. тачка 1 -7. нарочито у 
односу на тачку 7? - Да ли се наведена одредба односи и на пуномоћника тужиоца из реда адвоката? - Да 
ли  дозволити  све  радње  и  активности  тужиоцу  који  доводе  до  опстанка  тужбе,  у  смислу  накнадног 
потписивања предате непотписане тужбе од стране тужиоца, допуштање пуномоћнику тужиоца који је 
потписао тужбу за развод брака у име тужиоца, а није доставио оверено пуномоћје у смислу члана 221.  
став 1. Породичног закона, да то накнадно достави и слично?

15. Да ли је у складу са одредбама ЗПП да се пресуда због изостанка може донети без обзира на врсту и 
вредност предмета спора, тј. да ли се може донети у парницама ради накнаде нематеријалне штете?

16. Пасивна легитимација јединица локалне самоуправе у поступцима накнаде штете поводом бланко 
оставки

17. Регресно потраживање Гарантног фонда према одговорном лицу застарева у застарним роковима из 
чл.376. и 377.ст.1.ЗОО(накнада штете), ако је штета проузрокована кривичним делом ти рокови почињу 
тећи од дана исплате накнаде штете оштећеном

18. Полагање новчаног износа у висини тржишне цене непокретности истовремено тужбом је услов за 
основаност  тужбеног  захтева  имаоца  права  прече  куповине  ради  поништаја  уговора  о  продаји 
непокретности и захтева да се непокретност њему преда под истим условима под којим је продата


