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Теме: 

• Одбрана од тужбе 
 
Контролна питања 

1. Који су видови преиначења тужбе? 
2. Кад дозази до субјективног преиначења тужбе? 
3. Под којим је условима допуштено субјективно преиначење? 
4. Које су претпоставке за допуштеност објективног преиначења? 
5. Који су начини преиначења тужбе у објективном смислу? 
6. Како се одређује појам повлачења тужбе? 
7. Које су претпоставке за повлачење тужбе? 
8. У којим парничним поступцима важе посебна правила о повлачењу тужбе? 
9. Које су претпоставке за допуштеност изјаве о одрицању од тужбеног захтева? 

 
1. У парници ради дуга која се води пред Основним судом у Нишу на 

расправном рочишту, тужилац Марко Милићевић из Јелашнице изјавио је, у 
присуству туженог Симе Јањића из Ниша, да преиначује тужбу тако што ће, 
уместо њега као тужиоца, у парници суделовати Јанко Васић из Ниша, пошто је он 
спорни дуг пренео Васићу као свом повериоцу. 
 Пронађите у тексту ЗПП одредбу којом је регулисана ова процесна ситуација. 
 Одредите правну природу тужиочеве изјаве. 
 Да сте Ви судија, које бисте парничне радње предузели у наведеној ситуацији? 

 
 2. Пред Основним судом у Пироту заказано је рочиште за главну 
расправу за 24. 12. 2015. у 12 часова. Дана 19.12. 2015. тужилац је предао суду поднесак 
у коме је изјавио да се одриче од тужбеног захтева, а на дан  24. 12. 2015. у 8 часова 
послао је суду телеграм следеће садржине: «Повлачим свој поднесак од 19. 12. 2015. и 
опозивам своју изјаву о одрицању од тужбеног захтева». 

 Да ли се тужилац одрекао тужбеног захтева? 
 Какво је дејство изјаве о одрицању од тужбеног захтева? 
 Како ће суд поступити у наведеном примеру? 
 

 3. У бракоразводној парници, на рочишту за главну расправу, пошто је 
изведен доказ саслушањем странака, у својој завршној речи, тужилац је изјавио да се 
одриче од тужбеног захтева.  

 Какву ће одлуку суд донети? 
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