
Sudska praksa                                             NSJ§ 

 1 

 

 

 

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ ПО ПРОТИВТУЖБИ 
 

 

Ако постоје законски услови за заједничко расправљање, суд се по противтужби не 

може огласити месно ненадлежним јер суд коме је поднета тужба привлачи надлежност 

и за поступање по противтужби. 

 

Из образложења: 

 

Жалбени наводи тужиоца да правилност одлуке о месној надлежности зависи и од 

правилности одлуке у парници – да се не дозволи заједничко расправљање по тужби и 

противтужби, су основани. Пошто против те одлуке није дозвољена посебна жалба, њена 

правилност се може испитивати само у поступку по жалби изјављеној против коначне 

одлуке. Одлука у наведеној правној ствари није постала правноснажна. 

Осим тога, када је противтужба заведена као посебна тужба, онда је дужност 

првостепеног суда била да или изврши копирање пуномоћја из основног предмета уколико је 

тим пуномоћјем дато овлашћење пуномоћницима за заступање и по противтужби или да 

захтева доставу пуномоћја. У конкретној ствари произлази да поднесак у име туженог дана 

09. 03. 2015. године доставља именовани адвокат који у овом предмету нема пуномоћје, нити 

има доказа да је пуномоћјем из претходног предмета овлашћен за заступање и у поступку по 

противтужби. Од тога зависи и благовременост изјављеног приговора месне ненадлежности. 

Из тиз разлога, а на основу члана 401. став 1. тачка 3. а у вези члана 374. став 2. тачка 9. и 

12. Закона о парничном поступку, одлучено је као у изреци овог решења. У поновном 

поступку првостепени суд ће, пре одлуке о истакнутом приговору месне ненадлежности, 

разјаснити да ли је наступила правноснажност одлуке донете у парници у којој је овде 

тужилац поднео противтужбу. Од правилности одлуке о заједничком расправљању по тужби 

и противтужби односно одбијању таквог заједничког расправљања зависи и одлука о месној 

надлежности. 

Ако постоје законски услови за заједничко расправљање, суд се по противтужби не може 

огласити месно ненадлежним јер суд коме је поднета тужба привлачи надлежност и за 

поступање по противтужби, а на то се жалбом тужиоца основано указује. Ако наведена 

одлука и постане правноснажна, првостепени суд ће имати у виду да је чланом 198. Закона 

прописано да се противтужба може поднети до закључења главне расправе у започетој 

парници код истог суда, те да се у односу на ово не прави разлика да ли се заједнички или 

одвојено расправља по противтужби. (Решење Привредног апелационог суда, Пж. 

1014/2015 од 9. априла 2015) 
 


