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САЖЕТАК: Нови Закон о парничном поступку је донет 26. 
09. 2011. године, а ступио је на снагу 01. 02. 2012. године. Мада 
није прошло знатније време од претходно донетог Закона о пар-
ничном поступку из 2004. године, у склопу реформе правосуђа, 
приступило се доношењу новог Закона о парничном поступку 
са циљем да се оствари ажурније, економичније и ефикасније 
пружање правне заштите правним субјектима у грађанскоправ-
ним и привредноправним споровима. 

Аутор у свом раду даје детаљан критички приказ нових ре-
шења датих у Закону са указивањем на битне карактеристике 
нових института. Због обимности материје рад је подељен у 
два дела, а критичка анализа и коментар појединих одредаба су 
дати концизно и у неким сегментима лапидарно. Основна иде-
ја аутора приликом писања овог рада је била да упозна шири 
стручни аудиторијум са новим решењима која се битно разли-
кују од решења датих у Закону о парничном поступку из 2004. 
године. У даљем излагању указаћемо на битне нове одредбе у 
Закону о парничном поступку и то по главама како следе у тек-
сту Закона.

Кључне речи: парнични поступак, процесни закони, правна 
заштита, грађанска субјективна права, реформа
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У даљем излагању указаћемо на битне нове одредбе у Закону о пар-
ничном поступку и то по главама како следе у тексту Закона.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Основним одредбама су регулисани предмет и основна начела пар-
ничног поступка. У чл. 1. ЗПП делимично је измењена дефиниција пред-
мета парничног поступка тако што је прописано да се овим законом уре-
ђују правила процедуре у парници за решавање спорова поводом повреде 
права личности и спорова из породичних, радних, привредних, имовин-
скоправних и других грађанскоправних односа. Разлика у односу на дефи-
ницију предмета парничног поступка по ЗПП-у из 2004. године је у томе 
што се у новом ЗПП-у наглашава да се у парничном поступку решавају 
спорови поводом повреде права личности, док у ранијем закону то није 
било експлицитно изражено. 

И у новом ЗПП-у су задржана сва основна начела из ранијег закона, 
али су поједина начела детаљније разрађена, односно појашњена, тако да 
су отклоњене неке дилеме које су се јављале у пракси. Овде је реч о ра-
справном и истражном начелу као радним методама за прикупљање чи-
њеничног материјала, неопходног за доношење мериторне пресуде. Према 
ЗПП-у из 2004. године било је прописано да „Суд утврђује све чињенице 
од којих зависи одлука о основаности захтева” (чл. 7. ст. 2. ЗПП из 2004. 
године). Оваква формулација је била у колизији са формулацијом става 1. 
истог члана којом је било прописано „да су странке дужне да изнесу све 
чињенице на којима заснивају своје захтеве и да предложе доказе којима 
се утврђују те чињенице” (чл. 7. ст. 1. ЗПП из 2004. године). Дилема је 
била у томе како поступати у ситуацији када странке нису предложиле 
све чињенице и доказе, од којих зависи одлука о основаности захтева, с 
обзиром на обавезу суда да утврђује све чињенице од којих зависи одлука 
о основаности захтева. Ми смо већ у јавној дискусији поводом доношења 
ЗПП-а из 2004. године указивали на ову противречност, али је такав текст 
закона усвојен. Наравно, да се у пракси показало различито поступање 
суда у примени ових одредаба са тенденцијом на екстензивно тумачење 
истражног начела, мада је интенција законодавца била супротна, тј. на 
сужавање примене истражног начела и што шире примене расправног на-
чела као логичне последице још веће афирмације начела диспозиције као 
централног начела парничног поступка. Новелама ЗПП-а из 2009. године 
(Службени гласник Србије 111/09) је донекле отклоњена ова дилема, али 
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тек са формулацијом датом у новом ЗПП-у је потпуно јасно и прецизно 
прописано да ће „суд разматрати и утврдити само чињенице које су стран-
ке изнеле и да ће да изведе само доказе које су странке предложиле” (чл. 7. 
ст. 2). Овим је законодавац јасно изразио свој став да у парничном по-
ступку суд не утврђује више материјалну истину, него процесну истину, а 
то значи да је истина за суд оно што је странка доказала, а не оно што се 
стварно десило. Суд по службеној дужности неће утврђивати чињенице 
и предлагати доказе да би утврдио истину у поступку. Тиме је наш зако-
нодавац прихватио основни постулат англосаксонског права. Ово решење 
је свакако прагматично и за суд једноставније, али са аспекта правне за-
штите и сигурности правних субјеката у остваривању субјективних гра-
ђанских права и задовољења правде могу се ставити оправдане и озбиљне 
примедбе, посебно када се имају у виду и остале одредбе Закона којима 
се разрађује ово начело, а што ћемо указати у даљем излагању. Теза да се 
у парници ради о заштити приватних интереса, те да саме странке треба 
да се брину о својим правима и њиховој заштити, а да суд треба само да 
арбитрира и одлучује на основу правила о терету доказивања могла би да 
се прихвати ако се пође само од индивидуалистичког приступа парнич-
ном поступку. Међутим, ако се пође од друштвеног аспекта да суд као 
државни орган пружа грађанима једнаку и закониту па и правичну правну 
заштиту, тада чисто индивидуалистички аспект парничног поступка не би 
могао да се прихвати.

Суд је овлашћен да у парници примени истражно начело само када 
оцени да се ради о недозвољеном располагању странака (чл. 3. ст. 3. ЗПП-а). 
Новина је да у недозвољено располагање странака спада и оно које је „су-
протно добрим обичајима”.

Начело обостраног саслушања је још експлицитније изражено тиме 
што је изричито прописано да суд не може своју одлуку да заснује на чи-
њеницама о којима странкама није пружена могућност да се изјасне, осим 
ако законом није другачије прописано. Суштина начела audiatur et altera 
pars је да је суд дужан да омогући свакој странци да се изјасни о захте-
вима и наводима противне странке. Законитост судске одлуке зависи од 
тога да ли је странкама омогућено да се о свим питањима од којих зависи 
одлука у спору изјасне са својим предлозима и контрапредлозима. Само 
законом може да се предвиди одступање од овог начела.

Начело савесног коришћења процесних права је прописано у чл. 9. 
ЗПП, с тим што је брисан ст. 2. ЗПП-а из 2004. године којим је била про-
писана обавеза странака, умешача и њихових заступника да су дужни 
пред судом да говоре истину. 
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Суштинска новина када се ради о начелима парничног поступка је 
садржана у чл. 10. ЗПП, који прокламује суђење у разумном року. Да би 
се ово могло реализовати законодавац је прописао обавезу суда да одре-
ди временски оквир за предузимање парничних радњи; другим речима 
да заједно са странкама одреди колико ће парница да траје у конкретном 
случају. Како ће се ова одредба у пракси реализовати тешко је сада предви-
дети, јер је то нешто потпуно ново у односу на досадашњу дугогодишњу 
праксу парничног судовања. Интенција законодавца је јасна. Парнице тра-
ју дуго, те је остваривање и заштита субјективних грађанских права неа-
журно и неефикасно, па стога треба предузети нешто да би се такво стање 
променило набоље. Поред тога, највећи број тужби против државе Србије 
пред Европским судом за људска права у Стразбуру је због тога што није 
суђено у разумном року. Међутим, пракса ће показати да ли ће овај инсти-
тут суштински заживети и какве ће резултатате дати. У овом моменту се 
поводом временског оквира отварају многа питања на које ће пракса мора-
ти да дâ одговоре. Прво и логично питање је на основу којих параметара 
ће суд и странке одређивати временски оквир парнице. Следеће питање 
је како ће се фактички спровести ова одредба код судова који су затрпани 
предметима где су унапред заказане расправе тек за пет, шест месеци. 

У чл. 11. новог ЗПП-а на другачији начин је регулисана могућност 
медијације. Према тексту ЗПП-а из 2004. године било је прописано да ће 
странке и суд настојати пре и у току поступка да се грађанскоправни спо-
рови решавају медијацијом или на други миран начин. Дакле, прокламо-
вано начело је било факултативног карактера и зависило је искључиво од 
става странака и судије и њиховог поимања медијације. У доброј мери је 
медијација зависила од става судије према таквом начину решавања спора 
и у којој мери ће пренети „добре вибрације” на странке да на миран начин 
реше свој спор. Новим Законом је прописано да ће суд упутити странке 
на медијацију у складу са законом, или да ће указати странкама на могућ-
ност за решавање спора путем медијације или на други споразуман начин. 
Тиме је створена законска могућност да се уведе облигаторна медијација 
што је случај у многим упоредним законодавствима. Овакво решење за-
конодавца треба поздравити, јер алтернативни начин решавања спорова 
треба што више афирмисати. Нажалост у нашој земљи решавање грађан-
скоправних и привредноправних спорова путем арбитраже, медијације, 
концилијације је изузетно ретко. У развијеним земљама на овакав начин 
се решава преко 70% предмета из грађанскоправне и привредноправне 
области. Тиме се, с једне стране, знатно врши растерећење државних су-
дова, а са друге стране остварује се бржа и ефикаснија заштита угрожених 
или повређених грађанских субјективних права. Свакако да ово не може 
да се постигне преко ноћи, али треба упознавати грађане са предностима 
таквог начина решавања спорова. 
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II. НАДЛЕЖНОСТ И САСТАВ СУДА

У овој материји нови ЗПП доноси неколико битних новина. Када је 
реч о оглашавању суда стварно и месно ненадлежним, појашњене су 
неке одредбе које су у пракси стварале дилему. Суд и даље у току целог 
поступка пази еx offo на своју стварну надлежност, али виши суд првог 
степена не може да се огласи стварно ненадлежним ни по службеној ду-
жности ни по приговору туженог после упуштања туженог у расправљање 
у правним стварима из надлежности нижег суда првог степена исте врсте. 
Тужени је дужан да приговор стварне ненадлежности изнесе већ у од-
говору на тужбу. Само ако се тужба не доставља на одговор тужени може 
да истакне приговор ненадлежности најкасније пре почетка припремног 
рочишта, а ако се оно не одржава, пре отварања главне расправе.

Што се тиче месне надлежности битна новина је што су прописа-
ни рокови у којима суд мора да се огласи ненадлежним. Тако ће суд еx 
offo да се огласи месно ненадлежним, када је у питању искључива месна 
надлежност другог суда, у року од 8 дана од дана пријема одговора на 
тужбу, а ако се тужба не доставља на одговор, у року од 8 дана од дана 
пријема тужбе.

Ако се не ради о искључивој месној надлежности тада је тужени ду-
жан да истакне приговор месне ненадлежности у одговору на тужбу, а 
суд може да се огласи ненадлежним у року од 8 дана од дана пријема 
одговора на тужбу. Ако се тужба не доставља на одговор тужени може да 
истакне приговор месне ненадлежности најкасније на припремном ро-
чишту, а ако се оно не одржава на главној расправи пре упуштања у 
расправљање, о чему суд мора да одлучи у року од 8 дана од дана изја-
вљивања приговора. 

Прописивање рокова у којима суд одлучује о приговору месне нена-
длежности је свакако добро у циљу убрзања и ефикасности поступка. Ме-
ђутим, запажамо да законодавац није био доследан у терминологији јер 
када се ради о искључивој месној надлежности употребљава термин „суд 
ће”, а када се ради о оглашавању ненадлежним по приговору употребљава 
термин „суд може” (чл. 19. ст. 3); а у ст. 4. чл. 19. је прописано да „суд 
мора” да одлучи, што ствара забуну у примени ових одредаба. Оваквих 
недоследности у терминологији има и у другим одредбама Закона и на то 
ћемо указати у даљем излагању.

У члану 20. је предвиђено да у случају изборне надлежности, суд 
ће затражити од тужиоца да се изјасни у року од 3 дана пре него што 
уступи предмет надлежном суду. У случају да се тужилац не изјасни у 
одређеном року, суд ће да уступи предмет суду опште месне надлежно-
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сти. Ова одредба није сасвим јасна јер ако се ради о елективној месној 
надлежности тужилац треба да се изјасни већ приликом подизања тужбе у 
погледу месне надлежности суда. 

Код сукоба надлежности, суд који је надлежан за решавање треба да 
реши овај сукоб надлежности у року од 8 дана од дана пријема предме-
та. Сукоб надлежности између судова исте врсте решава заједнички непо-
средно виши суд, а сукоб надлежности између судова разне врсте решава 
Врховни касациони суд. 

Стварна надлежност судова је одређена Законом о уређењу судова 
Републике Србије, али како се одређује вредност предмета спора, пропи-
сано је одредбама Закона о парничном поступку. Задржана су решења из 
ЗПП-а 2004. године. Новина је само у члану 33. став 3. где је прописано 
да ће суд утврдити вредност предмета спора у случају када се тужбени 
захтев не односи на новчани износ, а тужилац је очигледно сувише високо 
или сувише ниско означио вредност предмета спора. У том случају суд је 
дужан да брзо и на погодан начин провери тачност означене вредности 
предмета спора и донесе решење. Ово је у пракси суд и раније чинио иако 
експлицитно у Закону није било наведено. Ово је сасвим логично јер за-
што би суд проверавао вредност предмета спора ако не би имао овлашће-
ња да решењем одређује вредност предмета спора и коригује износ који 
је тужилац навео у тужби у случају да нађе да је тужилац сувише високо 
или сувише ниско означио вредност предмета спора.

У погледу састава суда има неколико значајних новина. Тако у пр-
вом степену спорове суди судија појединац, осим ако законом није пропи-
сано да суди веће. Законом је прописано да у првом степену поступак 
спроводи и суди судија појединац, а веће ће судити ако се странке о 
томе сагласе. Та сагласност мора да се постигне пре упуштања у распра-
вљање о главној ствари. Ако те сагласности нема судиће судија појединац 
без обзира на вредност предмета спора и без обзира на врсту спора, осим 
ако није посебним законом прописано да суди веће. У случају супарни-
чарства потребна је сагласност свих супарничара за суђење у већу. Овим 
су отклоњена нелогична решења из Новела ЗПП-а од 2009. године којима 
је било прописано да у случају супарничарства, ако један супарничар под-
несе предлог да суди судија појединац, или то учини већина супарничара 
на једној страни, сматраће се да су се и остали супарничари сагласили са 
предлогом, а то исто важи и за супротну страну.

Битна новина је прописана у члану 35. ЗПП-а, где је предвиђено 
да у породичним споровима увек суди судија појединац. Овим је извр-
шена радикална промена у односу на решења из ранијих закона, будући 
да је у породичним споровима увек судило веће, а не судија појединац, 
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а што се наглашавало због значаја породичноправних односа. Са прак-
тичног гледишта ово решење је једноставније за суд, па и за странке, јер 
су познати проблеми у вези са обезбеђивањем судија поротника, али са 
правнотеоријског и правнополитичког гледишта има више аргумената да 
у првом степену у овим споровима суди веће, а не судија појединац.

Врховни касациони суд одлучује у већу састављеном од троје судија, 
како по ванредним правним лековима, тако и када решава сукоб надле-
жности, као и у свим осталим случајевима. Тиме је задржано решење из 
Новела ЗПП-а од 2009. године док је по ЗПП-у из 2004. године Врховни 
суд Србије по ревизији решавао у већу од пет судија.

У материји месне надлежности задржано је решење из ЗПП-а из 
2004. године на основну поделу између опште месне надлежности према 
пребивалишту туженог и посебне месне надлежности. Поједини чланови 
су преформулисани, али је суштина остала иста. Само је дошло до про-
мене код опште месне надлежности правних лица која се по одредбама 
новог ЗПП-а одређује према суду на чијем подручју се налази седиште 
правног лица, а према извештају Агенције за привредне регистре. Ра-
није је било прописано да се општа месна надлежност одређује према 
седишту правног лица, а у случају сумње као седиште сматраће се место 
у коме се налазе њихови органи управљања.

Код посебне месне надлежности брисани су наслови изнад поједи-
них чланова, а што сматрамо да није добро, јер је раније решење са на-
словима било много прегледније и лакше за сналажење у примени ових 
одредаба. 

Код супарничара брисана је одредба која се односила на главне и 
споредне дужнике, већ је прописано да је код супарничара надлежан суд 
који је месно надлежан за једног од тужених (било ког независно од тога 
да ли се ради о главном или споредном дужнику). 

Пошто су прописана два нова посебна парнична поступка нове су 
одредбе које регулишу месну надлежност за суђење у споровима за за-
штиту права потрошача. За ове спорове је предвиђена елективна месна 
надлежност, поред суда опште месне надлежности надлежан је и суд на 
чијем подручју потрошач има пребивалиште односно боравиште. Ово је у 
складу са директивама Европске уније о заштити потрошача.

Нова одредба је предвиђена за суђење у споровима због повреде 
права личности у погледу месне надлежности где је предвиђено да је 
надлежан поред суда опште месне надлежности и суд на чијем подручју 
је штетна радња извршена или суд на чијем подручју тужилац има преби-
валиште, односно боравиште.



10

За суђење у споровима за заштиту права на основу писмене гаран-
ције против произвођача који је дао гаранцију прописана је нова одредба 
којом је поред суда опште месне надлежности за произвођача предвиђена 
и општа месна надлежност за продавца.

У споровима против правног лица извршено је усаглашавање са 
материјалним законом, па је уместо термина пословна јединица употре-
бљен термин огранак.

У споровима из наследноправних односа прописана је искључива 
месна надлежност суда пред којим се води оставински поступак док није 
правоснажно окончан. По ЗПП-у из 2004. године била је предвиђена елек-
тивна месна надлежност.

Нови ЗПП на другачији начин регулише питање делегације суда. 
Уместо да делегацију одреди непосредно виши суд, сада се захтев за деле-
гацију подноси највишем суду одређене врсте који одлучује о делегаци-
ји. Детаљније је разрађен поступак за делегацију суда. Прави се разлика 
да ли захтев за делегацију подноси суд по својој иницијативи или на 
предлог странке. Разлози за делегацију су у суштини остали исти. Ако 
захтев за делегацију подноси сам суд он се не доставља странкама на изја-
шњавање, а ако предлог за делегацију подноси странка, суд ће доставити 
предлог противној странци да се изјасни у року од три дана од дана до-
стављања. Предлог за делегацију странка може да поднесе на припрем-
ном рочишту, односно првом рочишту за главну расправу. Касније стран-
ка може да поднесе предлог само ако је разлог за делегацију настао после 
тог момента или је странка за разлог касније сазнала, што мора да докаже.

О предлогу странке за делегацију суд првог степена одлучује ре-
шењем у року од 8 дана од дана пријема предлога и против овог реше-
ња није допуштена жалба. Када је првостепени суд прихватио предлог 
странке за делегацију, он доставља захтев за делегацију највишем суду 
одређене врсте који о захтеву одлучује у већу од три члана. Првостепени 
суд може да застане са поступком док се не реши захтев за делегацију.

Захтев, односно предлог за делегацију може да се поднесе и у друго-
степеном поступку под истим условима.

Првостепени суд или другостепени суд ће одбацити предлог стран-
ке за делегацију:

1. ако странка поново поднесе истоветан предлог,
2. ако је предлог необразложен,
3. ако не садржи законске разлоге (чл. 62).
4. ако странка предлаже разлоге за делегацију који се односе на искљу- 

чење, односно изузеће.



11

Одлуку о одбацивању предлога за делегацију доноси председник 
већа првостепеног суда или веће другостепеног суда у року од 8 дана и 
против ове одлуке није дозвољена жалба.

На овај начин нови ЗПП поступак сврсисходне делегације регулише 
детаљније и прецизније, а све у циљу спречавања злоупотребе процесних 
права, што је запажено у судској пракси. Наиме, у циљу одуговлачења 
поступка странке су постављале захтев за делегацију и у одсуству јасних 
и прецизних норми долазило је до неоправданог одуговлачења поступка.

Када је реч о пророгационој клаузули она се мора сачинити у писа-
ној форми која има двоструку улогу, јер истовремено производи дејство 
битне и доказне форме. Исправу о пророгационој клаузули тужилац мора 
да приложи уз тужбу, а тужени уз приговор ненадлежности. Овим је 
отклоњена дилема која се у пракси појавила до ког момента тужени може 
да истакне приговор о постојању споразумне месне надлежности. Сада је 
јасно да то мора да учини пре давања одговора на тужбу.

III. ИСКЉУЧЕЊЕ И ИЗУЗЕЋЕ

Одредбе које регулишу питање искључења и изузећа судије су пре-
трпеле радикалну промену већ са доношењем ЗПП-а из 2004. године чиме 
су сузбијене злоупотребе процесних права које су несавесне странке кори-
стиле ради одуговлачења поступка. Искуства у примени ових одредаба су 
показала да је неопходно прецизирати и мењати одређена решења у циљу 
даљег унапређења нормативног регулисања ових института. У основи је 
задржана подела на разлоге за искључење и разлоге за изузеће, али су 
неке одредбе допуњене и прецизиране. Тако, када је реч о разлозима за 
искључење прецизиране су тачке 2, 6. и 7. чл. 67. ЗПП. Према тачки 2. 
прописано је да судија не може да врши судијску дужност, ако је као ак-
ционар власник више од 3% акција у укупном капиталу правног лица. Ово 
је било нужно прописати јер у противном да су задржане раније одредбе, 
ниједан судија не би могао да суди у поступку у коме је странка јавно 
предузеће чије су акције бесплатно подељене свим грађанима. Сматра се 
да проценат од 3% не доводи у питање сукоб интереса. Према тачки 6. 
прецизирано је да судија мора бити искључен од суђења ако је у истом 
предмету донео одлуку која се побија или је заступао странку као адво-
кат. По ЗПП-у из 2004. године било је прописано „ако је судија у истом 
предмету учествовао у поступку”. Постоји квалитативна разлика да ли је 
судија учествовао у поступку или је донео одлуку у поступку. У пракси 
се често дешавало да су судије мењале један другог када је неки од судија 
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био одсутан по било ком основу. Судија који је дошао у замену по прави-
лу није ни расправљао у поступку, већ је само одлагао рочиште. По слову 
ЗПП-а из 2004. године такав судија би морао бити искључен од дужности 
суђења што је потпуно нелогично јер он практично није ни био упознат 
са садржином предмета. Према тачки 7. прецизирано је да судија мора 
бити искључен из суђења ако је у стечајном поступку као стечајни судија 
или члан стечајног већа донео одлуку поводом које је дошло до спора. По 
одредбама ЗПП-а из 2004. године било је предвиђено да ће судија бити 
искључен „ако је учествовао у стечајном поступку као судија или члан 
стечајног већа”. Нови ЗПП детаљније регулише поступак и уводи рокове. 
Тиме се постиже прецизност и експедитивност што је корисно за убрзање 
поступка и спречавање злоупотребе процесних права. Судија који сазна да 
постоји разлог за његово искључење дужан је да прекине сваки рад на том 
предмету и да о разлозима за искључење обавести председника суда који 
ће да одлучи о искључењу. Сада је уведена обавеза судије и да обавести 
странке, а не само председника суда о разлозима за искључење.

Када странка подноси захтев за искључење или изузеће она мора у 
захтеву да наведе:

1. законски разлог због ког се тражи искључење или изузеће;
2. околности из којих произилази да је предлог благовремен;
3. чињенице на којима се заснива постојање разлога за искључење 

или изузеће.
Захтев за искључење судије који одлучује по правном леку странка 

мора да поднесе до доношења одлуке о правном леку, а захтев за изузеће 
судије странка може да поднесе у року од 15 дана од дана пријема списа 
у суд вишег степена.

О захтеву за искључење или изузеће судије одлучује председник суда 
у року од три дана од дана подношења захтева, а када се одлучује о изузе-
ћу или искључењу председника суда одлучује се у року од 15 дана.

На овај начин прецизно је регулисано шта треба да садржи захтев 
за искључење или изузеће и прецизирани су рокови до када може да се 
поднесе захтев и до када мора да се одлучи по поднетом захтеву за ис-
кључење или изузеће.

Неблаговремен, непотпун и недопуштен захтев за искључење или из-
узеће одбациће председник већа пред којим се води поступак без одлагања 
и када је странка поднела предлог за његово искључење. По ЗПП-у из 2004. 
године било је прописано да ће судија само недопуштен захтев одбацити. 
Сада је прописано да ће се одбацити и неблаговремен и непотпун захтев.

Такође је битна новина да када странка поднесе захтев за искључење 
или изузеће судије на рочишту, судија ће да доврши започето рочиште. По 
ЗПП-у из 2004. године судија је био дужан да одмах обустави сваки рад 
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на предмету. Овакво решење је погодовало злоупотреби процесних права 
јер се рочиште одлагало и поступак пролонгирао, а што је био циљ поста-
вљања захтева за изузеће, јер у већини случајева захтев је био неоснован. 
Сада судија може да заврши започето рочиште и до доношења решења о 
искључењу или изузећу судија може да предузима оне радње за које по-
стоји опасност од одлагања. Ако захтев за искључење буде усвојен суд 
ће да укине све радње које је предузео искључени судија. Ако захтев за 
изузеће буде усвојен суд ће да укине радње које су биле предузете после 
подношења захтева за изузеће, осим ако се странке сагласе да се предузе-
те радње не укидају. Ове одредбе важе и за расправу пред другостепеним 
судом. Изостављене су одредбе о изузећу записничара.

IV. СТРАНКЕ И ЊИХОВИ ЗАСТУПНИЦИ

Одредбе које регулишу појам странке, страначке и парничне способ-
ности су у основи остале исте. Новина је што је предвиђено да јавни 
тужилац има право да учествује у парничном поступку као странка само 
у случајевима када је то прописано законом.

У чл. 77. новог ЗПП-а дата је нова дефиниција заступника прав-
ног лица тако што је одређено да је заступник правног лица у парнич-
ном поступку „лице које је уписано у одговарајући регистар, а одређено 
је посебним прописом, општим и појединачним актом правног лица или 
одлуком суда”.

Лице које се појављује као законски заступник дужно је да прили-
ком предузимања прве радње у поступку докаже да је законски заступ-
ник. Законски заступник може да у име странке предузима све радње у 
поступку, али за диспозитивне парничне радње мора да има посебно 
овлашћење ако је то посебним прописима предвиђено. Он не може те рад-
ње да предузима ако нема овлашћење. Диспозитивне парничне радње су: 
подношење или повлачење тужбе, одрицање од тужбеног захтева, закључе-
ње судског поравнања, изјављивање правног лека, повлачење или одрица-
ње од правног лека. Ове одредбе се односе и на заступника правног лица. 

Ако се у поступку појављује лице које не може да буде странка суд ће 
позвати тужиоца да отклони тај недостатак, ако он може да се отклони. Тај 
недостатак може да се отклони у року од 8 дана (раније је било 15 дана).

Новина је у томе што ће суд да постави привременог заступника по 
редоследу са списка адвоката који суду доставља надлежна адвокатска 
комора. Списак се објављују на интернет страници и огласној табли суда 
и надлежне адвокатске коморе. Суд је дужан да поштује редослед са спи-
ска када поставља привременог заступника.
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Суд решење о постављању привременог заступника доставља без 
одлагања органу старатељства последњег пребивалишта или борави-
шта туженог, а странкама чим је могуће. Оглас се објављује у Службе-
ном гласнику Р. Србије, на огласној табли суда и што је новина „на интер-
нет страници суда”.

Када је реч о пуномоћницима дошло је до круцијалне промене у нор-
мативи јер је прописано да странке могу да предузимају парничне радње 
лично или путем пуномоћника, који мора да буде адвокат. Као изузе-
так је предвиђено да пуномоћник правног лица може бити дипломи-
рани правник са положеним правосудним испитом који је стално за-
послен у том правном лицу. Овим је избрисана категорија тзв. обичних 
пуномоћника који су постојали по одредбама ЗПП-а из 2004. године, када 
се као пумономоћник могло појавити свако физичко лице које је имало 
пословну способност. 

Ово решење закона треба свакако поздравити јер заступање у пар-
ници треба поверити стручним лицима, којима је то професија, како би 
комуникација са судом могла бити на квалификованом стручном нивоу, а 
што треба да допринесе ажурнијем и квалитетнијем стању у правосуђу. 
Истовремено се сузбија надриписарство које је упркос забрани постојало 
у пракси. Заступање Р. Србије и њених органа, јединица територијал-
них аутономија и локалне самоуправе уређено је посебним прописима.

По новом ЗПП-у је предвиђено да у поступку по ванредним прав-
ним лековима странку мора да заступа адвокат (чл. 85. ст. 3. ЗПП), изузев 
ако је сама странка адвокат. По ЗПП-у из 2004. године било је прописано 
да странку заступа адвокат у поступку по ревизији и захтеву за заштиту 
законитости.

Било је спорно у пракси да ли и адвокат који је странка у поступку 
по ревизији мора бити заступан од пуномоћника адвоката. Такође, да ли 
судија Врховног суда или професор правног факултета мора да има пу-
номоћника адвоката у поступку по ревизији. Колико је нама познато став 
Врховног суда Србије, иако су мишљења била подељења, је био да мора 
адвокат да учествује у поступку по ревизији. Овакво решење законодавца, 
па и став бившег Врховног суда Србије, не може да се објасни по нашем 
мишљењу ваљаним аргументима, јер ако је интенција законодавца била да 
се изјављивање ревизије, као ванредног правног лека, повери само адвока-
тима као стручним, квалификованим лицима, поставља се оправдано пита-
ње зар судија Врховног суда или професор правног факултета из предмета 
грађанскопроцесно право нису стручни и квалификовани за писање реви-
зије. Зашто се није предвидео изузетак у закону, јер скоро свако правило 
има изузетак, па зашто то није могло и овде да се предвиди? Ово законско 
решење критиковано је и са аспекта правних служби у правним лицима јер 
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се постављало питање зашто дипломирани правници са положеним право-
судним испитом који су запослени у том правном лицу не могу да изјаве 
ревизију у предмету са којим су најбоље упознату и у ком заступају све до 
ревизијског поступка. Сигурно да суштину предмета, поготово ако се ради 
о сложеним предметима који по правилу дуго трају, боље познају од адво-
ката који се први пут појављује тек сада у поступку по ревизији.

Нови ЗПП је управо имајући ове аргументе у виду предвидео да по-
ред адвоката који је овлашћен да се појављује као пуномоћник у парници 
се може изузетно појавити и пуномоћник по запослењу. То је лице које 
има положен правосудни испит и стално је запослен у том правном лицу. 
У вези са овим указујемо на колизију између чл. 85. ст. 3. ЗПП и чл. 410. 
ст. 2. тачка 2. новог ЗПП. Наиме, по члану 85. став 3. је предвиђено да 
странку мора да заступа адвокат у поступку по ванредним правним леко-
вима изузев ако је сама адвокат, а по чл. 410. ст. 2. тачка 2. ЗПП је пред-
виђено да је недозвољена ревизија ако није изјављена преко пуномоћника. 
Ова колизија ће морати да се отклони било аутентичним тумачењем зако-
нодавца (што је мање вероватно) било путем судске праксе заузимањем 
начелног става или правног схватања. Сматрамо да није добро да судска 
пракса овако значајна питања решава путем правног схватања, јер је то 
питање које мора законодавац да реши. По нашем мишљењу овако како је 
сада прописано у закону, упркос колизији која несумњиво постоји, тумаче-
њем цитираних одредаба би се могло доћи до закључка да је интенција за-
конодавца била да ревизију може да изјави и пуномоћник запослен у пра- 
вном лицу а не само адвокат. Ово тумачење заснивамо на пропису чл. 410. 
ст. 2. тачка 2. где је законодавац употребио термин пуномоћник а не адво-
кат и где се конкретно налазе одредбе које регулишу ревизију као ванред-
ни правни лек, а одредба чл. 85. ст. 3. се налази, као начелна одредба, у 
одредбама које регулишу пуномоћнике. 

Нова је и одредба да адвокатски приправник запослен код адвоката 
не може да замењује свог принципала у поступку по правним лековима.

Обим пуномоћја одређује странка. Ако странка није ближе одреди-
ла овлашћења у пуномоћју, пуномоћник је на основу оваквог пуномоћја 
овлашћен да:

1. предузима све диспозитивне парничне радње;
2. предлаже издавање привремених мера обезбеђења;
3. подноси предлог за извршење или за обезбеђење;
4. пренесе пуномоћје на другог пуномоћника, или само за поједине 

радње, и
5. од противне стране прими и наплати досуђене трошкове (ово 

је ново, по ЗПП-у из 2004. године то није било прописано).
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Брисана је одредба да је адвокату потребна посебна пуномоћ за под-
ношење предлога за понављање поступка.

Ново је да адвокат мора да заступа странку у поступку по свим ван-
редним правним лековима. По ЗПП-у из 2004. године у поступку по пре-
длогу за понављање поступка странку није морао да заступа адвокат. 

Уведена је обавеза пуномоћника да о отказу пуномоћја обавести суд 
и странку. По ЗПП-у из 2004. године обавештаван је само суд.

Брисана је одредба да ако суд посумња у истинитост пуномоћја, ре-
шењем ће наложити пуномоћнику да поднесе оверено пуномоћје. Ово за-
конско решење по ЗПП-у из 2004. године је претрпело оправдано озбиљне 
критике и од правне теорије и од практичара, па је сада законодавац то 
изоставио. Прецизирано је када престаје пуномоћје које је издало правно 
лице. Прописано је да пуномоћје које је издало правно лице престаје:

1. престанком правног лица,
2. отварањем стечајног поступка, и 
3. отварањем поступка ликвидације.
По отварању поступка стечаја или ликвидације пуномоћје изда-

је стечајни односно ликвидациони управник за поступке који наста-
ју поводом стечајног поступка, као и у поступцима који су текли пре 
отварања стечаја, а настављени су након отварања поступка стечаја или 
ликвидације.

VII1. ПОДНЕСЦИ

Што се тиче поднесака новина је да писану форму испуњавају и под-
несци упућени суду телеграмом или електронском поштом у складу са 
посебним законом. Ово је резултат напретка технологије и електронске 
комуникације тако да ће у будућности бити све већа примена информаци-
оних технологија у парничном поступку. 

Прописано је да се писани поднесак може поднети искључиво ван 
рочишта и то најкасније 15 дана пре дана одржавања рочишта. Овим ре-
шењем је „одзвонило” пракси да се писани поднесци предају на расправи 
и да се зато одлаже расправа да би се друга страна са тим поднеском 
упознала.

Када је у питању поднесак који је неразумљив или непотпун, а кога 
је поднела странка лично која нема адвоката, суд ће вратити поднесак 

1 Римски бројеви означавају бројеве глава у Закону, тако да су овде изостављени бро-
јеви глава које у тексту нису обрађене. У тексту нису обрађене главе у којима нема значај-
нијих измена у односу на досадашња решења.
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странци и одредити рок од 8 дана за поновно подношење поднеска. По 
ЗПП-у из 2004. године није био предвиђен законски рок, па је постојала 
могућност одуговлачења поступка.

Ако адвокат поднесе поднесак који је неразумљив или непотпун, 
суд ће га одбацити без враћања. Ова санкција је сада прописана и за пуно-
моћника по запослењу, јавног правобраниоца и јавног тужиоца што 
представља новину. Ово решење законодавца је добро и логично јер се 
ради о субјектима који се не могу сматрати неуким странкама, а доприно-
си убрзању поступка и поштовању процесне дисциплине.

VIII. РОКОВИ И РОЧИШТА

Суштинска карактеристика новог ЗПП-а је да рокове који нису одре-
ђени законом, одређује суд с обзиром на околности случаја у складу са 
временским оквиром. Пошто је предвиђена могућност да се поднесак 
упућује електронском поштом, као време подношења суду у том случају 
сматра се време које је назначено у потврди о пријему електронске поште. 
Остале одредбе у вези са роковима су остале исте. 

Нове одредбе су прописане у вези са рочиштима. Суд одређује ро-
чишта у складу са временским оквиром. Прописана је дужност суда да 
у позиву за припремно рочиште, или прво рочиште за главну расправу 
упозори странке на законске последице изостанка са рочишта и на ду-
жност да обавесте суд о промени адресе. Садржина позива је иста за све 
учеснике у поступку, осим ако законом није другачије прописано. Није 
нам јасно зашто је ова одредба прописана у закону и који је тачно смисао 
ове одредбе. 

Уведена је могућност слања позива путем електронске поште, теле-
грамом или другим електронским преносиоцем порука, под условом да 
је таквим начином позивања могуће да суд прими повратни податак да је 
лице коме је упућен позив примило позив.

Рочиште се држи у судској згради, а суд може да одлучи да се рочи-
ште одржи ван суда „ако нађе да је то оправдано”. ЗПП из 2004. године је 
имао друкчију формулацију „ако нађе да је то нужно и да ће се уштедети 
у времену и трошковима поступка”.

Следећа битна новина је да се рочиште може одложити само изузет-
но и то из два разлога:

1. ако је то потребно ради извођења доказа и
2. због спречености судије.
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По ЗПП-у из 2004. године било је предвиђено „и када постоје други 
оправдани разлози”. У пракси се ово злоупотребљавало па је долазило до 
честих неоправданих одлагања. За очекивати је да ће нове одредбе допри-
нети смањењу броја одлагања рочишта и ажурнијем суђењу, али ће опет 
у крајњој линији све зависити од понашања учесника у поступку, а пре 
свега поступајећег судије, јер је он dominus litis у парници.

 У чл. 108. став 2. ЗПП је прописано да у случају одлагања рочи-
шта суд је дужан да одреди нов временски оквир који не може да буде 
дужи од 1/3 првобитно одређеног оквира и да одреди место и време одр-
жавања одложеног рочишта у оквиру новоодређеног временског оквира. 
Како ће ове одредбе у пракси бити примењене, остаје да се види, с обзи-
ром на већ раније указану чињеницу да су поједини судови оптерећени 
великим бројем предмета и недостатком судијског кадра. Против решења 
о заказивању и одлагању рочишта није дозвољена жалба. 

Институт враћања у пређашње стање није претрпео никакве измене 
у односу на ЗПП из 2004. године.

IX. ЗАПИСНИЦИ

Одредбе које регулишу материју записника доносе значајне новине 
јер је предвиђено да поред већ устаљеног начина састављања записника 
гласним диктирањем судије, записник може да се сачини помоћу уређаја 
за тонско и оптичко снимање и на основу стенографских бележака. 
Суд може да одлучи решењем еx offo или на предлог странака да се рочи-
ште снима тонски или оптички. Против тог решења није дозвољена по-
себна жалба. Закон тачно прописује које податке снимак мора да садржи. 
Странке имају право на копију снимка, а друга лица само ако имају оправ-
дани интерес. Тонски односно оптички снимак рочишта је део судских 
списа. Судским пословником се детаљније регулише начин снимања ро-
чишта, преношење снимка у записник и начин чувања снимка са рочишта.

Ако је направљен тонски запис са рочишта, он се у року од 8 дана 
од дана када је направљен преноси у писани облик који мора да садржи 
све што се налази у тонском запису. Писани облик тонског записа пред-
ставља записник и странке имају право да траже тај записник. Ако 
странка примети да се тонски запис и писани записник битно разликују 
по садржини има право да поднесе приговор судији у року од 8 дана од 
дана достављања записника. Суд је дужан да у року од 3 дана одлучи 
о приговору тако што ће донети решење којим ће изменити записник ако 
усвоји приговор или ће одбити приговор као неоснован. Против тог реше-
ња није дозвољена посебна жалба.
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Ове одредбе закона треба да допринесу бржем спровођењу парнич-
них радњи, јер нема задржавања као што је то случај када судија диктира 
у записник. Са друге стране, другостепени суд па и трећестепени суд могу 
по правним лековима да имају комплетан увид шта је речено на рочишту 
како у писаном облику путем стенографских бележака тако и тонски и 
оптички ако то буде било потребно. Савремене развијене државе већ су 
увелико увеле овакав начин састављања записника са суђења и наша др-
жава треба да настоји да се ово што пре спроведе у пракси и код нас, тј. 
да омогући техничке услове за овакав начин састављања записника са су-
ђења и да садашњи начин сачињавања записника оде у историју.

Нова одредба је да судија може да повери вођење записника судиј-
ском помоћнику или судијском приправнику. Ова одредба је вероватно 
резултат прагматичног решења да када нема записничара рочиште се не 
одлаже већ да записник воде судијски помоћник или приправник. Али, 
уз све разумевање интенције законодавца, овакво решење сматрамо не-
прихватљивим јер представља не само деградацију правничке професије 
него и могућност за злоупотребљавање и шиканирање судијских помоћ-
ника и приправника. Нису се они школовали да би били записничари, а 
са друге стране се одузима хлеб лицима који јесу по професији записни-
чари. Зато ову одредбу треба што пре брисати или преформулисати да 
се вођење записника може само изузетно поверити судијским помоћни-
цима и приправницима и то под тачно прописаним условима да се не би 
злоупотребљавало.

XI. ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА И РАЗМАТРАЊЕ СПИСА

Достављање писмена у парничном поступку представљало је увек 
рак-рану парничног судовања. Упркос чињенице да је ова парнична радња 
била детаљно регулисања, достављање у пракси је изазивало велике про-
блеме и знатно утицало на дужину трајања поступка. Стога је јасно било 
да ће нови ЗПП у овој материји донети радикалне новине.

Пре свега је прописано да се писмена достављају:
1. непосредно у суду, 
2. преко поште,
3. преко лица регистрованих за обављање послова достављања,
4. преко лица запосленог у суду,
5. преко лица са јавним овлашћењима,
6. преко других државних органа, а на начин прописан одредбама 

ЗПП-а. 
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Достављање може да се врши и електронским путем и сматра се 
извршеним под условом да је могуће обезбедити повратни податак да је 
лице примило писмено. Потврда о пријему писмена достављеног елетрон-
ским путем представља одштампани електронски запис о дану и часу када 
је уређај за електронски пренос података забележио да је писмено послато 
примаоцу, назив пошиљаоца и назив писмена.

Новина је да странке могу непосредно да достављају поднеске и 
друга писмена једна другој, осим писмена за која је предвиђено лично 
достављање. Странке су дужне да доставе и суду поднесак који су упу-
тили противној страни са доказом о достављању. Питање је како ће ова 
новина у закону заживети у пракси. Интенција законодавца је да се брже 
одвија процес, међутим, могуће су и злоупотребе на пример дуга страна 
тврди да није примила писмено; а може да се деси да стварно и није при-
мила писмено. Ово су све решења која су преузета из англосаксонског 
система, али ми не живимо у Енглеској и САД и нисмо англосаксонци, 
стога мислимо да ће овај начин комуницирања тешко заживети у пракси и 
да ће се злоупотребљавати, тако да је оптимално да се и даље комуника-
ција одвија преко суда.

Закон је прописао на коју адресу се врши достављање. Када су у пи-
тању физичка лица достављање се врши на адресу назначену у тужби, од-
носно на адресу пребивалишта из личне карте која је уписана код МУП-а.

Државним органима, органима аутономне покрајине и једини-
цама локалне самоуправе достављање се врши предајом писмена пи-
сарници или у просторији за пријем писмена. Брисана је одредба да се 
достављање врши лицу овлашћеном за пријем писмена јер је оваква 
формулација представљала проблем у пракси и могућност за злоупотребе 
пошто су несавесне странке приговарале да писмено није уручено лицу за 
пријем писмена. Зато је добро што је ова одредба брисана.

Достављање правним лицима се врши на адресу из јавног реги-
стра у просторијама правног лица запосленом лицу у правном лицу, одно-
сно заступнику правног лица на адресу његовог пребивалишта.

Достављање пуномоћнику (адвокату) врши се и предајом писме-
на лицу које ради у његовој адвокатској канцеларији. Ако пуномоћник 
(адвокат) обавља делатност у стану достављање може да се изврши од-
раслом члану породичног домаћинства. Ако адвокат има фах у суду 
достављање може да се изврши стављањем писмена у фах адвоката.

Од 1. септембра ове године када почињу са радом јавни бележници 
достављање писмена ће се вршити и предајом запосленом лицу у канце-
ларији јавног бележника. Исто важи и за приватног извршитеља. 

У чл. 138. ЗПП је прописана обавеза адвоката да је дужан да пре-
узме сва писмена која су положена у његов фах у суду, у року од 8 дана 
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од дана полагања. Ако се писмено не подигне у том року достављање се 
врши и истицањем на огласну таблу суда и по протеку 8 дана сматраће 
се да је извршено уредно достављање. Адвокат преузима лично писмена 
из фаха, а може да овласти лице које је запослено у његовој адвокатској 
канцеларији да преузима писмена из фаха у суду. Овим се спречавају мо-
гуће злоупотребе да пуномоћници не преузимају из фаха у суду писме-
на која им не одговарају (нарочито пресуде које су неповољне по њихову 
странку). 

Новина је да се достављање писмена лицу које се не затекне у стану 
не врши суседу како је то било предвиђено по ЗПП-у из 2004. године (уз 
пристанак суседа), већ се достављање врши прибијањем писмена на врата 
стана или пословних просторија правног лица и тиме се сматра да је до-
стављање извршено.

Лично достављање је предвиђено за следећа писмена:
1. тужбу,
2. пресуду,
3. решење о платном налогу,
4. решење против кога је дозвољена посебна жалба, и
5. правни лек.
Ако се лице не затекне тамо где лично достављање треба да се из-

врши, достављач ће оставити обавештење да писмено може да преузме у 
суду у року од 30 дана од дана покушаног достављања. Копија писмена 
се истиче на огласној табли суда. Када протекне рок од 30 дана сматра се 
да је достављање извршено. Обавештење које достављач оставља мора 
да садржи:

1. име и презиме лица коме је покушано достављање,
2. својство у поступку,
3. датум и час кад је покушано достављање,
4. назнаку да писмено може да преузме у суду у року од 30 дана,
5. назнаку да ће копија писмена бити истакнута на огласној табли 

суда,
6. назнаку да ће се по протеку овог рока сматрати да је достављање 

извршено.
Када су у питању државни органи и правна лица достављање се 

врши предајом писмена у просторији за пријем писмена или у писарници.
Новина је и обавеза странке да достави суду адресу противне 

странке којој треба писмена лично да се доставе. Тек ако странка није 
у могућности да сазна адресу суд ће од надлежног органа да прибави 
адресу.

Странка и њен заступник су дужни да пријаве промену адресе 
суду. Ако то не учине суд ће даље достављање вршити истицањем пи-
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смена на огласну таблу суда, а по протеку рока од 8 дана сматра се 
да је достављање извршено. Ако пуномоћник или пуномоћник за пријем 
писмена промени своју адресу достављање се врши као да странка нема 
пуномоћника. Новина је што ове одредбе се примењују и у поступку по 
ванредним правним лековима, док по ЗПП-у из 2004. године ове одред-
бе су важиле до достављања правоснажне одлуке.

Нови ЗПП је предвидео и ситуацију када странка или њен законски 
заступник одсуствују дуже од 30 дана са адресе на коју се врши доста-
вљање писмена. У том случају они су дужни да обавесте суд о тој чиње-
ници и да одреде пуномоћника за примање писмена.

И одредбе о пуномоћнику за примање писмена су претрпеле изме-
ну у циљу прецизирања. Тако је одређен рок од 30 дана у коме странка 
која се налази у иностранству, а нема пуномоћника треба да одреди пуно-
моћника за пријем писмена у Републици Србији. Ако странка не одре-
ди таквог пуномоћника суд ће одредити на терет странке привременог 
заступника за пријем писмена, и о томе обавестити странку.

У пракси су се јављали и проблеми када пуномоћник за пријем пи-
смена откаже пуномоћ или када странка пуномоћ опозове, а не одреди 
новог пуномоћника за пријем писмена. Ове ситуације нису биле регули-
сане у закону. Новим ЗПП-ом је прописано да ако пуномоћник за пријем 
писмена откаже пуномоћје, а странка не одреди другог пуномоћника у 
року од 30 дана од пријема обавештења о отказу суд ће на терет странке 
одредити заступника за пријем писмена и достављање ће вршити њему, 
а ако странка опозове пуномоћје, а не одреди другог пуномоћника за при-
јем писмена, суд ће достављање да врши стављањем писмена на огласну 
таблу суда. Дакле, брисане су одредбе о безуспешном достављању и о 
споразуму о адреси достављања.

Што се тиче доставнице задржано је постојеће решење, с тим што 
је прецизирано да доставницу потписује прималац и достављач пуним 
именом и презименом уз означење својства примаоца. Ова допуна 
је корисна јер се у пракси дешавало да уместо потписа на доставници 
се „нашкраба нешто” као потпис па се оспоравало да то није прималац 
потписао. 

Биле су могуће разне злоупотребе са обе стране. Са стране примаоца 
да тврди да није његов потпис на доставници и да није примио писмено, 
а са стране достављача да сам потпише доставницу уместо примаоца или 
да не уручи писмено. Наравно, да та „опасност” од могућих злоупотреба 
постоји и сада, али је та опасност смањена јер поред потписа, прималац и 
достављач морају да напишу своје пуно име и презиме па је лакше дока-
зивати у случају сумње да ли су аутентични потписи и спровести вешта-
чење рукописа. 
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Интенција законодавца је била да поједностави достављање писме-
на и учини ефикаснијим због честих злоупотреба од стране несавесних 
странака, а пре свега туженог. Међутим, ове нове одредбе стварају реалну 
опасност да се цео поступак спроведе, а да савесна странка не зна да се 
поступак против ње води. Ако достављач не остави обавештење на начин 
прописан законом или ако неко склони то обавештење са врата примао-
ца писмена, странка не мора ни да сазна за тужбу или за пресуду јер се 
даље достављање врши истицањем на огласну таблу суда. У том случају за 
странку могу да наступе фаталне последице јер пресуда може да постане 
правоснажна и извршна, а тада је тешко „враћати точак уназад”. Зато је 
централно питање да ли ће достављач поступати савесно и у складу са 
одредбама ЗПП-а. Пракса је показала да и до сада је проблем био не толи-
ко у прописима већ у поступању достављача приликом уручења писмена 
за лично достављање. Највећи број укидања првостепених пресуда у вези 
са неуредним достављањем је био управо због тога што достављачи нису 
поступали у складу са одредебама о личном достављања писмена. Судови 
су стриктно примењивали одредбе закона о личном достављању и санк-
ционисали пропусте достављача код личног достављања, а што сматрамо 
потпуно исправним. Сада је створена законска могућност да савесна стран-
ка буде оштећена несавесним поступком достављача. То се са становишта 
правне заштите и сигурности правних субјеката у поступку остваривања 
њихових процесних и материјалних права не може прихватити и стога сма-
трамо да ове одредбе о личном достављању морају бити промењене.

XII. ТРОШКОВИ ПОСТУПКА

Одредбе које регулишу питање трошкова поступка нису мењане. 
Код ослобађања плаћања трошкова поступка уместо института по-

стављени заступник уведен је нови институт бесплатни пуномоћник. 
Суд је дужан да одлучи о праву на бесплатног пуномоћника у року од 
8 дана од дана подношења предлога односно у року од 8 дана од доста-
вљања жалбе другостепеном суду. У овом случају рок за предузимање 
парничне радње од које зависи заштита права странке, тече од дана до-
стављања решења којим је одлучено о захтеву за бесплатну правну помоћ. 
Бесплатног пуномоћника поставља и разрешава председник суда по ре-
доследу са списка адвоката који доставља надлежна адвокатска комора. 
По ЗПП-у из 2004. године није било одређено да председник суда поштује 
редослед са списка адвоката. Предлог за разрешење бесплатног пуномоћ-
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ника може да поднесе и сама странка, а што по одредбама ЗПП-а из 2004. 
године није било предвиђено. 

Новина је да странка уз предлог за ослобађања од трошкова по-
ступка не подноси уверење надлежног органа о имовинском стању 
већ је дужна да наведе чињенице и поднесе доказе којима се те чињенице 
потврђују. Суд може еx offo да прибави потребне податке о имовинском 
стању странке, а може и да саслуша странку по потреби. Против реше-
ња суда којим се усваја предлог странке за ослобађање од трошкова није 
дозвољена посебна жалба. По ЗПП-у из 2004. године није била уопште 
дозвољена жалба. 

XIV. ПОСТУПАК ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ ПРАВНОГ ПИТАЊА

Поступак за решавање спорног правног питања од стране највише 
судске инстанце у земљи који је уведен ЗПП-ом из 2004. године је у доса-
дашњој пракси показао одређене недостатке, те је стога извршено преци-
зирање одређених питања која су у пракси изазивала дилеме. 

Поступак за решавање спорног правног питања покреће првостепени 
суд захтевом еx offo или на предлог странке. 

Захтев када покреће суд еx offo треба да садржи:
1. кратак приказ утврђеног стања у конкретном предмету,
2. наводе странака о спорном правном питању, и 
3. разлоге због којих се суд обраћа Врховном касационом суду са за-

хтевом за решавање спорног правног питања.
Суд је дужан да приложи сопствено тумачење спорног правног пи-

тања. Ово раније није било обавезно, већ је речено „суд може”. Управо 
оваква формулација је давала могућност првостепеном суду да у неким 
случајевима користи овај институт да би прибавио мишљење (став) Вр-
ховног суда о одређеном правном питању, а без постојања услова за при-
мену овог института.

У ситуацији када поступак покреће суд еx offo, он се не доставља 
странкама на изјашњавање. Битан услов за покретање овог поступка је 
да код првостепеног суда постоји већи број предмета у којима је чиње-
нично стање исто или скоро исто, а постоји потреба да се заузме став о 
спорном правном питању како би се на једнак и јединствен начин решили 
ови предмети.
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Када странка предложи покретање поступка суд може да достави 
предлог другој странци ради изјашњавања у року од 15 дана од дана до-
стављања предлога.

Првостепени суд је дужан да уз захтев достави и предмет Врховном 
касационом суду. Додате су нове одредбе које овлашћују Врховни касаци-
они суд да одбаци непотпун и недозвољен захтев. Захтев је непотпун ако 
не садржи све што је прописано законом (чл. 181. ЗПП) а недозвољен, ако 
је о таквом захтеву Врховни касациони суд већ донео одлуку. Скраћен је 
рок за одлучивање тако што је прописао да је Врховни касациони суд ду-
жан да реши спорно правно питање у року од 60 дана (раније је било 90 
дана). Одлука о спорном правном питању објављује се на Интернет стра-
ници Врховног касационог суда или на други погодан начин. По ЗПП-у 
из 2004. године је било прописано да се објављује у Билтену Врховног 
касационог суда. Нова је и одредба да Врховни касациони суд решава 
спорно правно питање, док је по одредбама ЗПП-а из 2004. године било 
предвиђено да заузима правно схватање о спорном правном питању. 

XV. НЕПОШТОВАЊЕ ПРОЦЕСНЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Под непоштовањем процесне дисциплине се подразумева: 
1. злоупотреба процесних овлашћења, 
2. ометање предузимања парничних радњи, 
3. ометање достављања писмена,
4. вређање суда, странака и других учесника у поступку.
Новим ЗПП-ом су новчане казне знатно пооштрене. Тако се за фи-

зичко лице предвиђа новчана казна у распону од 10.000 до 150.000 дина-
ра, а за правно лице од 30.000 до 1.000.000 динара. Предвиђено је да суд 
може одредити и друге мере према лицу које омета предузимање парнич-
не радње. 

Сматрамо да је законодавац прописао претерано велики распон у 
кажњавању, поготово имајући у виду да су до сада изрицане казне у ми-
нималним износима. Поред тога није прецизирао, макар и егземплифи-
кативно, које су то друге мере које суд може да одреди па ће у пракси 
бити дилема код судова и неједнако поступање. Оно што је добро, то је да 
су донете одредбе које регулишу поступак извршења изречених новчаних 
казни. ЗПП из 2004. године није садржавао одредбе о извршењу новча-
них казни, па је у пракси било проблема око извршења изречених казни; 
врло често су казне остале „мртво слово на папиру” јер нису ни извршене. 
Сада је прописан поступак извршења тако што ће се сходно применити 
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одредбе Закона које регулишу извршење кривичних санкција када су у 
питању физичка лица. У решењу о кажњавању одредиће се рок за уплату 
новчане казне. Ако кажњено лице не плати новчану казну, суд ће новчану 
казну да замени казном затвора. Ако правно лице не плати новчану казну 
примениће се одредбе Закона којима се уређује одговорност правних лица 
за кривична дела којима се уређује извршавање новчане казне.

XVI. ТУЖБА

У одредбама које регулишу тужбу предвиђене су три битне новине. 
Прва битна новина се односи на тужбу против Републике Србије, 

која се може поднети тек након што се поступак по предлогу за мирно 
решавање спора неуспешно оконча. Лице које намерава да поднесе тужбу 
против Републике Србије мора пре подношења тужбе да достави Репу-
бличком јавном правобранилаштву предлог за мирно решавање спора. 

Предлог за мирно решавање спора мора да садржи:
1. захтев у погледу главне ствари и споредних тражења, 
2. чињенице на којима се заснива захтев,
3. доказе којима се потврђују те чињенице,
4. вредност предмета спора, ако се не ради о новчаном тужбеном 

захтеву,
5. ако се лице налази у иностранству дужно је да у предлогу именује 

пуномоћника за пријем писмена, и
6. друге податке које мора да има сваки поднесак. 
Подношењем предлога настаје застој рока застарелости у трајању 

од 60 дана. Ако Републички јавни правобранилац не одговори на предлог 
у року од 60 дана сматра се да га није прихватио, и тек тада може да 
се поднесе тужба. То значи, да је подношење предлога Републичком јав-
ном правобранилаштву процесна претпоставка за вођење парнице. Ако је 
поднета тужба пре предлога или пре него што је протекло 60 дана суд ће 
тужбу одбацити као недозвољену. Споразум који се постигне по предлогу 
има снагу извршне исправе, што значи да се може принудно извршити. 
Ове одредбе се сходно примењују и у случају подношења тужбе против 
јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе.

Ако је посебним законом прописан поступак за мирно решавање спо-
ра или медијације у споровима са Републиком Србијом тада се ове одред-
бе ЗПП-а неће применити по принципу lex specialis derogat legi generali.

Друга битна новина је код декларативне тужбе. По ЗПП-у из 2004. 
године декларативном тужбом је могло да се тражи утврђење постојања 
односно непостојања неког права или правног односа или истинитост од-
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носно неистинитост неке исправе. Сада је предвиђено да се декларативна 
тужба може поднети поред цитираног и ради утврђења повреде права 
личности, и то без обзира да ли је постављен захтев за накнаду штете или 
други захтев и ради утврђивања постојања односно непостојања чиње-
нице, ако је то предвиђено законом или другим прописом. Ово представља 
битну промену у односу на ранија теоријска схватања да се декларатив-
ном тужбом може утврђивати само постојање или непостојање права или 
правног односа, а никако не и чињеница. Сада је регулисано да утврђење 
чињеница мора бити предвиђено законом или другим прописом. Дакле, не 
може се тражити утврђење било које чињенице већ за то мора постојати 
овлашћење које тужилац црпи из неког закона или другог прописа. 

Већ у чл. 1. ЗПП-а је предвиђено да се у парници решавају споро-
ви у вези са повредом права личности. Прописом чл. 194. ст. 4. ЗПП-а 
је предвиђено да се може поставити само декларативни захтев, а не и 
кондемнаторни, када се ради о повреди права личности, али уз услов да је 
овакав захтев у складу са посебним законом. Што значи, да тужилац ако 
постави само декларативни захтев, овлашћење за то мора да црпи из неког 
посебног закона, јер ако тога нема не може се поставити декларативни 
захтев, будући да се остваривање циља правне заштите може остварити 
тек са кондемнаторним тужбеним захтевом.

Трећа битна новина је да тужилац може да повуче тужбу све до пра-
воснажног окончања парнице, ако тужени на то пристане. Ако се тужени у 
року од 8 дана не изјасни о повлачењу тужбе од дана када је обавештен, 
сматраће се да је пристао на повлачење. Ово законско решење макар ко-
лико изгледало на први поглед привлачно, трпи озбиљну критику и са те-
оријског становишта а и са практичне стране. Мислимо да граница која је 
била постављена у свим досадашњим законима о парничном поступку и 
које је правна теорија прихватила да се тужба може повући до закључења 
главне расправе логична је и правно одржива. Преко те границе тешко се 
може теоријски бранити. Главна расправа је закључена и донета је пресуда. 
Са доношењем пресуде (јавно је објављена) не постоји резон да се повлачи 
тужба. Непотребно је судија писао пресуду; шта је са трошковима поступка; 
ако је била још изјављена жалба шта је са трошковима у вези са жалбом.

Законом је предвиђено да ће суд донети решење којим ће утврдити да 
је тужба повучена, да је пресуда без дејства и да одбаци жалбу. Поставља 
се питање по ком основу да одбаци жалбу; није неблаговремена, није не-
потпуна, а није ни недозвољена јер у моменту изјављивања жалбе тужба 
још није била повучена. Са практичне стране не види се нека корист од 
оваквог решења, јер иначе када се ради о диспонирању странака са прави-
ма са којима могу да располажу и након пресуде странке могу другачије 
да се договоре. Чему онда повлачење тужбе, и најзад повучена тужба зна-
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чи као да није ни била поднета, тужилац може поново да поднесе тужбу. 
Да ли је то рационално и економично са друштвеног становишта да се 
поново ангажује суд као државни орган у решавању правне ствари коју је 
већ једном решио доношењем (истина) још не правоснажне пресуде. 

У погледу осталих новина у вези са материјом која регулише тужбу 
ради се о прецизирању одређених питања на које је већ теорија дала одго-
воре па и у пракси није било проблема. Тако је прописано да смањивање 
тужбеног захтева представља делимично повлачење тужбе за које није по-
требан пристанак туженог и суд не доноси посебно решење о томе. Ако 
је у парници која је касније почела да тече пресуда постала правоснажна, 
суд ће да одбаци тужбу у парници која је раније почела да тече између 
истих странака у истој правној ствари. По правилу, суд је морао да одбаци 
тужбу у каснијој парници због забране двоструке литиспенденције. Али, 
ако је то суд пропустио да учини и донета је правоснажна пресуда у дру-
гој парници, та чињеница има предност у односу на чињеницу да је прва 
парница још у току. Са правнотеоријског становишта може се ставити за-
мерка законодавцу што је на овакав начин разрешио спорно питање, али 
вероватно претежу у овом случају практични разлози.

Новина је да код објективног преиначења тужбе, суд ће дозволити 
преиначење, док је по ЗПП-у из 2004. године било прописано да суд може 
дозволити преиначење. Када дозволи преиначење суд ће решењем да 
одреди нови временски оквир за спровођење поступка. Није прецизира-
но на основу којих параметара ће одредити нов временски оквир и колико 
времена ће да износи. Уопште једна од кључних новина, а истовремено 
и непознаница новог ЗПП-а јесу одредбе у вези са одређивањем времен-
ског оквира за трајање парнице.

XVII. СУПАРНИЧАРИ

Код супарничара нове одредбе су у чл. 207. где је прописано да се ту-
жба главног мешања може поднети до закључења главне расправе пред 
првостепеним судом, док је по ЗПП-у из 2004. године било прописано до 
правоснажног окончања поступка.

Такође су нове одредбе о нужном супарничарству што иначе није 
било спорно у теорији, али у ЗПП-у из 2004. године одредбе о нужном 
супарничарству нису постојале, већ је било регулисано само за једин-
ствене супарничаре. Нужно супарничарство постоји ако по закону или 
због природе правног односа тужбом морају да се обухвате сва лица која 
су учесници материјалноправног односа. О нужном супарничарству суд 
мора да води рачуна еx offo. Међутим, није јасно зашто је законодавац 
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прописао да ако нису обухваћени тужбом као странке сва лица која су 
нужни супарничари да ће суд одбити тужбени захтев као неоснован, када 
би требало да одбаци тужбу јер није испуњена процесна претпоставка за 
вођење парнице. У овој ситуацији нема мериторног суђења, па није јасно 
зашто се одбија тужбени захтев.

XVIII. УЧЕШЋЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА У ПАРНИЦИ

Као трећа лица у парници могу да се појаве:
1. јавни тужилац,
2. умешачи, 
3. именовани претходник и лице које је обавештено о парници.
Што се тиче учешћа јавног тужиоца у парници прописано је да јавни 

тужилац учествује у парници у складу са посебним законом. По ЗПП-у из 
2004. године је било предвиђено да „ако постоји сумња да једна или обе 
странке користе своја права у поступку да би онемогућиле примену при-
нудних прописа о природним богатствима, да би избегле јавне финансиј-
ске обавезе или да би онемогућиле примену принудних одредаба међуна-
родног уговора, надлежни јавни тужилац има права да учествује у таквој 
парници која тече међу другим лицима”. Брисан је ст. 5. чл. 207. ЗПП-а из 
2004. године где је било прописано да ће суд позивати јавног тужиоца на 
рочишта и доставиће му све одлуке против којих је дозвољен правни лек.

Код умешача је нов члан 218. закона који регулише интервенциј-
ско дејство пресуде. Прописано је да у парници између странке и умеша-
ча, умешач не може да оспорава утврђено чињенично стање и правне ква-
лификације дате у образложењу правоснажне пресуде. Изузетно умешач 
може да истакне приговор да је странка којој се придружио као умешач 
погрешно водила претходну парницу, или да му суд није достављао пози-
ве, поднеске и одлуке и тиме га онемогућио да учествује у поступку. Али, 
суд ће усвојити овај приговор умешача само ако докаже:

1. да није благовремено био обавештен о парници, па је касни-
је ступио у парницу и тиме био онемогућен да предузима радње 
које би довеле до повољнијег исхода парнице за странку којој се 
придружио;

2. да је странка у претходној парници којој се придружио као уме-
шач, намерно или из грубе напажње пропустила да предузима пар-
ничне радње које би довеле до повољнијег исхода, а за могућност 
њиховог предузимања умешач није знао или није могао да зна;

3. да је странка из претходне парнице својим радњама спречавала да 
наступи дејство парничних радња умешача.
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Тек ако суд усвоји приговор умешача тада ће дозволити да се у пото-
њој (накнадној) парници између странке и умешача поново расправља о 
чињеничним и правним питањима о којима је расправљано у претходној 
парници. 

Код именовања претходника новина је у томе што је тужени дужан 
да већ у одговору на тужбу именује претходника тј. да позове треће лице 
преко суда да ступи у парницу уместо њега. Ако се тужба не доставља на 
одговор тужени то може учинити најкасније на припремном рочишту, 
а ако оно није одржано на главној расправи пре него што се упустио 
у расправљање о главној ствари. Ново је и то што је прописано да ако 
именовани претходник одбије да ступи у парницу на њега ће се сходно 
применити одредбе о интервенцијском дејству пресуде (чл. 218).

Код обавештавања трећег лица о парници додата су у чл. 221. два 
нова става (чл. 221. ст. 3. и ст. 4. ЗПП). Ако се води парница у којој рас-
полагање странака или одлука суда може да утиче на имовинска права 
и обавезе Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине, јединице 
локалне самоуправе тада ће суд обавестити о парници Републичког јав-
ног правобраниоца односно овлашћеног заступника Покрајине и јединице 
локалне самоуправе. Странка која је посредством суда обавестила треће 
лице о парници има право да се у накнадној (потоњој) парници која би се 
водила између ње и лица које је обавештено о парници, позива на интер-
венцијско дејство пресуде.

XIX. ПРЕКИД И ЗАСТОЈ У ПОСТУПКУ

Одредбе које регулишу прекид и застој у поступку нису у основи 
мењане. Код прекида када наступа по сили закона дошло је до прецизи-
рања тако што је под тачком 5. чл. 222. предвиђено „када наступе правне 
последице отварања поступка стечаја”, а брисано је или „ликвидације“; 
а под тачком 6. уместо „других узрока” сада је прописано „ванредних 
догађаја”.

Код застоја је прописано да ће суд застати са поступком само кад 
је то прописано законом. У решењу о застоју суд одређује време трајања 
застоја. Брисана је одредба којом је био предвиђен застој поступка кад суд 
оцени да је то целисходно. Вероватно је ово учињено са циљем да се убр-
за поступак, али пракса ће показати да ли је ово ново решење оптимално. 
Мислимо да је овде боље било да се остави могућност суду да процењује 
целисходност застоја и у другим случајевима.
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XX. ДОКАЗИВАЊЕ

Опште Одредбе о доказивању нису мењане. Једина новина је да 
се докази изводе на главној расправи у складу са временским оквиром.

Брисана је одредба да ће се сматрати као општепознате чињенице и 
оне чињенице које је суд сазнао у вршењу судске функције уколико их је 
саопштио на расправи странкама.

У погледу доказних средстава нови закон је задржао постојећу кла-
сификацију али су усвојена нова решења код сведока и вештака што ћемо 
детаљно анализирати.

(1) Код увиђаја једина је новина да суд може да одреди да се увиђај 
снима у целости или делимично тонским или оптичким уређајима.

(2) Код исправа у основи су задржана постојећа решења. Брисана  
је одредба да ће суд позвати треће лице да се изјасни у вези са едицијом 
исправе пре него што донесе решење којим трећем лицу налаже да подне-
се исправу. А додата је одредба којом се правоснажно решење о дужности 
трећег лица да поднесе исправу може извршити у складу са законом којим 
се уређује извршење и обезбеђење.

Прописане су нове новчане казне за непоштовање одредаба о еди-
цији исправа тако да се физичко лице може казнити од 10.000 до 150.000 
динара, а правно лице од 30.000 до 1.000.000 динара. Казна за одговорно 
лице у државном и другом органу или правном лицу креће се у распону 
од 10.000 до 150.000 динара. Прописано је да се новчана казна изврша-
ва сходно применом одредаба закона који уређује извршење кривичних 
санкција за физичка лица, а за правна лица закона којим се уређује од-
говорност правних лица за кривична дела, и то оних одредаба којима се 
регулише извршење новчане казне.

(3) Значајније промене су предвиђене када је у питању извођење 
доказа путем сведока. Тако је прописано да суд може решењем да одлу-
чи да се изведе доказ читањем писане изјаве сведока, која мора бити 
оверена у суду или од стране лица које врши јавна овлашћења (нпр. нота-
ра). Ово решење трпи озбиљну критику јер се једно доказно средство 
замењује другим доказним средством. Уместо да се непосредно саслуша-
ва сведок, да му се постављају питања, да се непосредно опажају и чују 
одговори на постављена питања и реакције сведока, па у крајњој линији 
и суочење између сведока са контрадикторним изјавама, суд сада чита 
писану изјаву сведока и цени као да је у питању нека исправа.Тиме се 
озбиљно нарушава начело непосредности и начело контрадикторно-
сти у првостепеном поступку.
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Закон предвиђа као новину да на предлог странке или по службеној 
дужности суд може да одлучи да се сведок саслуша путем конферен-
цијске везе коришћењем уређаја за тонско или оптичко снимање. Тонски 
или оптички део снимка је саставни део судског списа који се преноси 
у форму писаног записника.

Такође је предвиђена новина да сведоци који не могу да се одазову 
позиву за сведочење у суду због старости, болести или тешких телесних 
мана ће се саслушати у свом стану или путем писане изјаве сведока. 
Нова одредба је и да суд може да наложи странци да она обавести сведока 
о месту, дану и часу одржавања рочишта на коме ће бити саслушана. Ове 
одредбе могу у пракси да створе проблеме, а могуће су и злоупотребе од 
стране несавесних странака и пуномоћника. Оправдано може да се појави 
сумња код противне странке да ће ово обавештавање сведока о расправи 
искористити да наговара сведока да сведочи у њену корист. Логично је да 
пуномоћник који је присутан на расправи обавештава своју странку која 
није присутна о парници ако је потребно њено саслушање а није доступна 
суду, али није логично да пуномоћник „приводи” сведоке у суд. Заправо, 
на овај начин суд пребацује своју обавезу на терет странке, односно њеног 
пуномоћника а што сматрамо да није прихватљиво. Истина овакво реше-
ње је предвиђено у англосаксонском систему суђења, али, понављамо, пи-
тање је да ли оно одговара нашој средини и нашем менталитету.

(4) Најрадикалније промене у закону су извршене код извођења 
доказа путем вештачења где су предвиђена потпуно нова правила.

Странка која предлаже извођење доказа путем вештачења дужна је да 
у предлогу назначи предмет вештачења, а може да предложи и одређено 
лице за вештака. Према ЗПП-у из 2004. године било је предвиђено да поред 
предмета вештачења треба да се назначи и обим вештачења, а могао је да 
се предложи само вештак са листе сталних судских вештака. Сада су ове 
одредбе брисане односно промењене, а да се не види оправдан разлог за то.

Ако ниједна странка не предложи вештачење или не обезбеди 
трошкове за вештачење или одбије да се подвргне вештачењу, суд ће 
о тим чињеницама да одлучи применом правила о терету доказивања. 
Овим се апсолутно потврђује теза да се по новом ЗПП-у у парници утвр-
ђује тзв. процесна а не материјална истина.

Ново је правило да странка може суду да приложи писани налаз 
и мишљење вештака који ће суд доставити супротној странци на изја-
шњавање. Након што се изјасни супротна страна суд може да одлучи да 
се извођење доказа вештачења спроведе читањем писаног налаза и 
мишљења. Ово ново законско решење такође трпи критику слично као 
код извођења доказа путем читања писане изјаве сведока. Одступа се од 
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начела непосредности. Онемогућава се постављање питања вештаку и до-
бијање непосредних објашњења на постављена питања. Према ЗПП-у из 
2004. године вештак је био дужан да дâ писани налаз и мишљење који је 
достављен странкама, али је по правилу и усмено саслушаван на рочишту 
где су странке могле да му постављају питања на која је вештак био ду-
жан да одговори.

Следећа новина такође изазива одређену дилему. Према слову закона 
суд може да одреди извођење доказа вештачењем по службеној дужно-
сти само ако је то прописано законом. Овакво решење јесте последица 
још шире примене начела диспозиције у парници али у пракси може да 
проузрокује ситуације које се са становишта сигурности у остваривању 
делотворне правне заштите могу веома неповољно одразити на оствари-
вање субјективних грађанских права.

Предлог за вештачење, писани налази и мишљење као и изја-
шњење супротне странке подносе се суду најкасније до завршетка 
припремног рочишта или првог рочишта за главну расправу ако 
припремно рочиште није одржано. Овим је уведена евентуална макси-
ма која значајно сужава права парничних странака и онемогућава у пуној 
мери остваривање грађанских субјективних права. Оправдано се може 
поставити питање да ли се ова одредба може спровести у пракси ако се 
имају у виду релативно кратки рокови предвиђени законом код заказива-
ња рочишта за расправу.

Према чл. 264. ЗПП-а суд решењем одређује вештака у два случаја:
1. ако се странке не споразумеју у личности вештака,
2. ако доказ вештачења није изведен читањем приложеног налаза и 

мишљења вештака кога је сама странка ангажовала.
Суд ће у том случају вештака да одреди из регистра судских вештака. 

Није јасно зашто законодавац овде прописује да ће суд одредити вештака 
из регистра суских вештака, а када странке прилажу налаз и мишљење 
вештака тада вештак не мора бити из регистра сталних судских вештака. 
Непотребна је и одредба која прописује да лице које суд одреди за вешта-
ка је дужно да пре вештачења дâ изјаву да ће налаз и мишљење дати пре-
ма правилима струке и свом најбољем знању, објективно и непристрасно. 
Како је ова одредба стилизована није јасно да ли се она односи само на 
вештака који није у регистру судских вештака или се односи и на вештака 
који се налази у регистру судских вештака.

Предвиђене су пооштрене новчане казне за вештака који не посту-
па по одредбама закона и налозима суда.Тако вештак, физичко лице ако 
не дође на рочиште, а уредно је позван и изостанак није оправдао, или 
ако не поднесе у року налаз и мишљење казниће се новчаном казном од 
10.000 до 150.000 динара, а правно лице од 30.000 до 1.000.000 динара. 
Ако вештак неоправдано одбије да вештачи може му се изрећи казна у 
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предвиђеном распону. Новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара ка-
зниће се и одговорно лице у правном лицу које обавља вештачење. И овде 
је предвиђено да се новчана казна извршава сходном применом правила о 
извршењу кривичних санкција за физичка лица, а за правна лица сходном 
применом закона о одговорности правних лица за кривична дела.

Странка која је предложила доказ путем вештачења плаћа накнаду и 
награду вештаку, а о извршеном плаћању подноси доказ суду у року од 8 
дана од дана уплате.

То значи да странка унапред плаћа свог вештака. Поставља се пи-
тање износа, с обзиром да је суд тај који одлучује о висини трошкова. 
Ако странка плати колико вештак тражи, да ли се може појавити сумња у 
објективност и непристрасност вештака? Шта ће бити са странкама које 
немају новац да плате вештачење? Како ће ове странке да остваре заштиту 
својих повређених или угрожених субјективних грађанских права?

Према одредби чл. 269. ЗПП-а суд одређује вештачење решењем које 
садржи: предемет спора, предмет вештачења, рок за достављање суду на-
лаза и мишљења у писаном облику, име или назив вештака и податке из 
регистра вештака. Рок за подношење налаза и мишљења не може да буде 
дужи од 60 дана. Вештак је дужан да свој писани налаз достави суду нај-
касније 15 дана пре одржавање рочишта, а суд је дужан да достави налаз 
и мишљење вештака странкама најкасаније 8 дана пре расправе.

Начелно, добро је што су предвиђени рокови јер је у пракси било слу-
чајева да се доста одуговлачило са давањем налаза и мишљења вештака 
што је доприносило дужем трајању поступка и неажурности правосуђа. 
Али, и овде се може поставити оправдано питање да ли су предвиђени 
рокови оптимално могући рокови и да ли ће се они моћи испоштовати у 
пракси.

Закон предвиђа и ситуацију када вештак достави нејасан, непотпун и 
противречан налаз, тада ће суд наложити вештаку да допуни или исправи 
налаз и одредиће рок за отклањање недостатка, односно позваће вештака 
да се изјасни на рочишту.

Ако странка има примедбе на налаз и мишљење вештака, те примед-
бе мора да саопшти у писаном облику у року који суд одреди.

Новина је и да странка може да ангажује стручњака или другог 
вештака из регистра судских вештака који ће да сачини примедбе на 
дати налаз и мишљење или ће дати нов налаз и мишљење у писаној 
форми. На рочишту суд може да прочита те примедбе или налаз и да до-
зволи учешће у расправљању том лицу односно другом вештаку кога је 
странка ангажовала. Ако су налази опречни суд ће покушати да усагласи 
налазе и мишљења вештака. Ако се вештаци не усагласе на рочишту 
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суд ће да одреди ново вештачење које ће да повери другом вештаку. У 
овом случају трошкове новог вештачења странке сносе на једнаке делове.

Ако вештак не поднесе налаз и мишљење у одређеном року суд може 
на предлог странке да одреди другог вештака али тек после истека рока 
који је одредио странкама да се о томе изјасне.

Ако вештак не отклони недостатак у свом налазу и мишљењу по на-
логу суда, суд ће вештака да казни новчаном казном и обавестиће Мини-
старство за послове правосуђа ради покретања поступка брисања вештака 
из регистар судских вештака.

Одредбе закона којим се регулише извођење доказа путем вештачења 
на потпуно нов начин регулишу извођење овог доказног средства. Прак-
тично је наш законодавац прихватио праксу која је заступљена у англо-
саксонском праву а нарочито у праву САД јер су ова решења садржана 
у Federal Rules of Evidence (Федерална пракса о доказима). Ова решења 
могу бити практична са становишта суда, али и не морају бити. Са стано-
вишта странака она погодују имућнијим, богатим странкама. Адвокатима 
она дају широку могућност за примену разних варијанти било офанзивне 
било дефанзивне тактике. Имајући у виду нашу стварност и наш ментали-
тет не треба бити посебно мудар па увидети да ће се у пракси врло често 
извођење овог доказа свести на давање три налаза и мишљења вештака 
што значајно утиче на трошкове поступка. Поставља се питање ако суд 
не успе да усагласи налазе и мишљење два вештака који се разликују или 
сматра да битне чињенице нису довољно расправљене у овим налазима, 
па одреди у смислу чл. 271. ЗПП ново вештачење које ће да повери дру-
гом вештаку, а које трошкове вештачења странке треба да сносе на једнаке 
делове, шта ће бити ако обе странке не плате своју половину. Да ли ће 
суд моћи да применом правила о терету доказивања пресуди и који ће од 
ранија два налаза и мишљења прихватити ако се они битно разликују. Та-
кође, се поставља питање шта ће бити ако само једна странка плати своју 
половину а друга неће. Да ли ће у тој ситуацији хтети и бити обавезан да 
сачини нови налаз и мишљење и да ли ће тај нови налаз и мишљење ићи 
у корист странке која је платила своју половину трошкова вештачења. На-
равно да су могућа и друга питања, која ће пракса сигурно изнедрити, али 
је очигледно да ће ове одредбе о вештачењу, с обзиром на значај који овај 
доказ има у судској пракси, битно фаворизовати богате странке, а тиме 
утврђивање истине и остваривање правде пред судом се поставља у други 
план, а требало би да буде у првом плану.

(5) Саслушање странака је задржано као супсидијаран доказ и једи-
на је новина што се извођење ових доказа може извести путем конферен-
цијске везе или коришћењем уређаја за тонско и оптичко снимање. 
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Странке имају право на копију снимка, а против тог решења суда није 
дозвољена посебна жалба. За правно лице ће се саслушати лице које је 
законом, другим прописом или општим актом правног лица одређено да 
га заступа. Остале одредбе су остале исте.

XXI. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОКАЗА

У материји обезбеђења доказа задржана су постојећа решења, а нова 
је само одредба којом је прописано да ако се обезбеђење доказа тражи пре 
покретања парнице тада не може да се изводи доказ саслушањем страна-
ка. Суд ће о изведеним доказима ради обезбеђења обавестити супротну 
страну без одлагања.

(Други део рада биће објављен у следећем броју.)
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The new Law on Civil Procedure was adopted on September 26, 2011 and came into 
force on February 1, 2012. Although the previously enacted Civil Procedure Act 2004 was 
adopted not so long time ago, as part of the judicial reform, the legislators adopted the new 
Law on Civil Procedure in order to achieve a more rapid, efficient and effective provision 
of legal protection to legal entities in civil and commercial disputes. 

In this paper the author has presented a detailed critical review of the new solutions 
provided in the Law with reference to the essential features of the new concepts. Due to the 
extensiveness of the law, the paper is divided into two parts, and critical analysis and com-
ments of certain provisions are given briefly and concisely in some segments. The basic 
idea of the author was to present to the professional audience new solutions that are signifi-
cantly different from the solutions given in the Law on Civil Procedure 2004.
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