
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ 
ПОСТУПКУ 

Члан 1. 

У Закону о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13 
– УС, 74/13 – УС и 55/14), у члану 204. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Лице које је од туженог прибавило ствар или право о коме тече парница, 
може да ступи у парницу уместо туженог, само ако на то пристану обе странке. 

Лице које је од тужиоца прибавило ствар или право о коме тече парница, 
може да ступи у парницу уместо тужиоца, на основу писмене сагласности коју 
тужилац достави суду.”. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Уставни основ за доношење Закона о изменама Закона о парничном 
поступку садржан је у члану 97. тачка 2. Устава Републике Србије, према коме 
Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, поступак пред 
судовима и другим државним органима. 
  
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Стратегијом за решавање проблематичних кредита („Службени гласник 
РС”, број 72/15), коју је донела Влада, у делу II – Циљ стратегије и кључни 
приоритети, у поглављу 2.4.2. – Уклањање правних препрека, као посебан 
проблем за продају проблематичних кредита истакнута је ситуација продаје 
проблематичног кредита од стране банке, ако је  у току парнични поступак о том 
кредиту, који је покренула банка. У том случају, сходно важећим одредбама 
Закона о парничном поступку, лице које купи проблематични кредит не би могло 
да ступи у парницу уместо банке без сагласности обе странке у спору. Овакво 
законско решење, представља препреку развоју тржишта проблематичних   
кредита, па је Акционим планом за спровођење Стратегије за решавање 
проблематичних кредита, предвиђене измене Закона о парничном поступку, 
како би се омогућило купцу проблематичног кредита  да на лакши начин ступи у 
започету парницу уместо банке која му је проблематичан кредит уступила.  У 
складу с тим, предложене су одговарајуће  измене члана 204. Закона о 
парничном поступку.   
  
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА И ОСНОВНИХ ПРАВНИХ 
ИНСТИТУТА 

Чланом 1. Предлога закона измењене су одредбе члана 204. ст. 2. и 3. 
Закона о парничном поступку, на тај начин што се предвиђа да лице које је од 
туженог у току парнице прибавило ствар или право о коме тече парница, може 
ступити у парницу уместо туженог само ако на то пристану обе странке, док 
лице које од тужиоца прибавило ствар или право о коме тече парница, може да 
ступи уместо тужиоца на основу писмене сагласности коју тужилац достави 
суду. Дакле, за разлику од важећег законског решења, више се не тражи 
сагласност туженог за ступање у парницу другог лица уместо тужиоца, а које је 
од тужиоца прибавило ствар или право о коме тече парница, већ је довољна 
само писмена сагласност коју тужилац о томе достави суду, чиме се олакшава 
његово ступање у парницу. Поред тога, предложеним решењем брише се 
важећа одредба члана 204. став 3. Закона о парничном поступку, која уређује 
правно дејство пресуде у односу на стицаоца ствари или права које уместо 
странке ступи у парницу, будући да такву одредбу нису садржавали ни закони о 
парничном поступку из 1977. године и 2004. године, а њена досадашња 
примена изазивала је проблеме у пракси судова.     

Чланом 2. Предлога закона одређено је његово ступање на снагу.  
 

 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска 
средства у буџету Републике Србије. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДAБA  

ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

   
 

Члан 204. 
Ако странка отуђи ствар или право о коме тече парница, то не спречава 

да се парница међу истим странкама доврши. 
Лице које је прибавило ствар или право о коме тече парница може да 

ступи у парницу уместо тужиоца, односно туженог само ако на то пристану обе 
странке.  

У случају из става 1. овог члана пресуда има дејство и у односу на 
стицаоца. 
 ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОД ТУЖЕНОГ ПРИБАВИЛО СТВАР ИЛИ ПРАВО О КОМЕ 
ТЕЧЕ ПАРНИЦА, МОЖЕ ДА СТУПИ У ПАРНИЦУ УМЕСТО ТУЖЕНОГ, САМО 
АКО НА ТО ПРИСТАНУ ОБЕ СТРАНКЕ. 
 ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОД ТУЖИОЦА ПРИБАВИЛО СТВАР ИЛИ ПРАВО О 
КОМЕ ТЕЧЕ ПАРНИЦА, МОЖЕ ДА СТУПИ У ПАРНИЦУ УМЕСТО ТУЖИОЦА, 
НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ КОЈУ ТУЖИЛАЦ ДОСТАВИ СУДУ. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
 
Обрађивач: Министарство правде 
 
2. Назив прописа 
 

Предлог закона о изменама Закона о парничном поступку 
Draft Law on Amendments to the Civil Procedure Code   
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа, 
 

Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 – 
Јачање институција и владавина права. 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума, 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума, 
 

Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 – 
Јачање институција и владавина права. 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 
 

 - / 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима,  
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,  
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније.  
 
- / 
 
5. Уколико не постоје  одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност треба образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе Директиве). 
 

-/ 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
 
- / 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 
Не.  
 
8. Сарања са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 
њихово мишљење о усклађености 
 

У поступку припреме Педлога закона o изменама Закона о парничном поступку 
није остварена сарадња са Европском комисијом с обзиром на то да се у 
конкретном случају ради о незнатном обиму измена. 
 

 

 

 

 


