
СТРАНАЧКА СПОСОБНОСТ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ ПРЕД РЕДОВНИМ СУДОМ 

КОЈИ ЈЕ НАСТАВЉЕН ПОСЛЕ ПРЕКИДА ПОСТУПКА ВОЂЕНОГ ПРЕД 

ТРГОВИНСКИМ СУДОМ 

 

Када је у парници која је настављена после прекида парнице вођене пред 

трговинским судом тужиоцу признато својство странке одлуком тог суда, нема места 

одбачају тужбе због недостатка страначке способности. 

 

Из образложења: 

 

„Из списа произилази да је тужилац „М“ д.о.о. Смедерево дана 8.6.2004. године 

против тужених поднео предлог за извршење на основу веродостојне исправе за износ од 

1.439.060,00 динара са законском затезном каматом од 1.10.2003. године па до исплате. 

Општински суд у Пожаревцу је решењем И 715/04 од 8.6.2004. године одредио 

предложено извршење против кога су тужени поднели приговор, који је усвојен решењем 

Општинског суда у Пожаревцу Ипв – ИВ 200/04 од 12.7.2004. године, стављено је ван 

снаге решење о извршењу од 8.6.2004. године, укинуте су спроведене извршне радње, 

након чега се Општински суд у Пожаревцу огласио стварно ненадлежним и списе 

доставио Трговинском суду у Пожаревцу на даљу надлежност, с обзиром да је тужба 

проширена и на „DS“ д.о.о. Током поступка пред Трговинским судом тужилац „М“ д.о.о. 

из Смедерева је брисан из Привредног регистра дана 16.6.2006. године, па је Трговински 

суд решењем од 7.11.2006. године прекинуо поступак док правни следбеници тужиоца не 

траже наставак. Предлог за наставак поступка поднео је „M“ д.о.о. из Х.Н. дана 19.1.2007. 

године, легитимишући се као правни следбеник брисаног предузећа „М“ д.о.о и позивајући 

се на Одлуку о измени и допуни Статута „М“ д.о.о. од 12.6.2006. године. Решењем 

Трговинског суда у Пожаревцу П 956/07 од 25.6.2007. године ставом првим изреке 

тужиоцу „М“ д.о.о. је признато својство странке у овој парници, а ставом другим изреке 

одлучено је да се поступак настави по предлогу „M“ д.о.о, као јединственог супарничара 

на страни тужиоца...  

... По налажењу Врховног касационог суда тужилац „М“ д.о.о. јесте странка у 

поступку, а својство странке му је признато решењем Трговинског суда у Пожаревцу П 

956/07 од 25.6.2007. године, и то у смислу одредбе члана 73. став 3. ЗПП („Службени 

гласник РС“, бр. 25/04, 111/09), према коме парнични суд може изузетно, са правним 

дејством у одређеној парници, признати својство странке и оним облицима удруживања 

који немају страначку способност у смислу одредбе чл. 1. и 2. ако се утврди да, с обзиром 

на предмет спора, у суштини испуњавају битне услове за стицање страначке способности, 

а нарочито ако располажу имовином на којој се може спровести извршење.  

Како је питање страначке способности тужиоца у овој парници већ расправљено, то 

нису били испуњени процесни услови за одбачај тужбе, јер у овој парници као тужилац 

учествује лице коме је признато својство странке у овом парничном поступку.“ 

 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 2224/2020 од 27.5.2021. године, 

утврђена на седници Грађанског одељења од 5.7.2022. године) 


