
ЗАКЉУЧЦИ О ДОЗВОЉЕНОСТИ РЕВИЗИЈЕ  

 

ПРИМЕНА ОДРЕДАБА СТ. 1. И 3. ЧЛАНА 23. СТАВА 1. ТАЧ. 2. И 3. ЧЛАНА 

13. И СТАВА 2. ЧЛАНА 14. ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ (''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС'', 

БРОЈ 55/14), 

 

 I Против правноснажних одлука донетих у другом степену после 

31.05.2014. године (независно од времена покретања парничног поступка) 

вредносни цензус за дозвољеност ревизије одређен је одредбом става 3. члана 

23. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку (динарска 

противвредност преко 40.000 евра, односно преко 100.000 евра у привредним 

споровима). 

 

  II 1.Сва остала питања у вези дозвољености ревизије против 

правноснажних одлука донетих у другом степену  после 31.05.2014. године 

треба ценити према Закону о парничном поступку који је био на снази у време 

покретања парничног поступка, односно у време укидања ако је одлука којом 

се поступак окончава укинута и предмет враћен на поновно суђење после 

01.02.2012. године (члан 23. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о 

парничном поступку и члан 506. став 2. Закона о парничном поступку ''Службени 

гласник РС'', бр. 72/11, 49/13-УС и 74/13-УС)
1
 и 

2
. 

 

 2. Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку 

(''Службени гласник РС'' 55/14) се примењује ако је правноснажна одлука 

донета у другом степену  после 31.05.2014. године, а парнични поступак 

покренут после 01.02.2012. године, односно ако је одлука којом се окончава 

поступак укинута и предмет враћен на поновно суђење после 01.02.2012. 

године
3
.  

 

                                                 
1
 1.Закључак се односи пре свега на примену одредаба о посебној ревизији – да ли се примењује 

одредба члана 395. Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 125/04 и 111/09) или  

одредбе члана 404. Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 72/11... 55/14). Ако се 

ради о одредбама члана 404. релевантно је да ли се примењују измене извршене Законом о изменама 

и допунама Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 55/14). Врховни касациони суд 

има различита овлашћења: на основу одредбе члана 395. не може дозволити одлучивање о посебној 

ревизији ако нема предлога апелационог суда; на основу одредби члана 404. пре измена извршених 

Законом о изменама и допунама Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 55/14) није 

везан предлогом апелационог суда, а после тих измена сам одлучује о посебној ревизији.  
2
 Овим закључком прави се разлика да ли је поступак покренут пре или после 01.02.2012. године 

(исто дејство има укидање после тог датума одлуке којом се поступак окончава и враћње предмета 

на поновно суђење). У првом случају примењује се Закон о парничном поступку(''Службени 

гласник РС'' 125/04 и 111/09), а у другом случају Закон о парничном поступку (''Службени гласник 

РС'' 72/11... 55/14). 
3
 Овај закључак односи се само на примену Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 

72/11... 55/14) и одређује када се примењује Закон о изменама и допунама Закона о парничном 

поступку (''Службени гласник РС'' 55/14).  

У складу са овим закључком отправљено је из суда по процени саветника у евиденцију судске 

праксе око 50 одлука из свих већа. 
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 III Изузетно, од претходних закључака, ако је у поступку покренутом 

после 01.02.2012 године другостепени суд одлуком донетом после 31.05.2014. 

године преиначио одлуку и одлучио о захтевима странака или усвојио жалбу, 

укинуо одлуку и одлучио о захтевима странака,  изузев ако се ради о 

трошковима поступка или камати као споредним потраживањима, о 

споровима мале вредности, о парницама због сметања државине или ако је 

посебним законом прописано да ревизија није дозвољена, дозвољеност 

ревизије треба ценити према одредби става 1. тач. 2. и 3. члана 13. Закона о 

изменама и допунама Закона о парничном поступку.   

 

 (Закључци усвојени на седницама Грађанског одељења Врховног касационог 

суда од 03.03. и 10.03.2015. године)  

 

 


