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ПУНОВАЖНОСТ УГОВОРА КОЈИ НИЈЕ ЗАКЉУЧЕН У ПИСАНОЈ 

ФОРМИ 
 

 

Чињеница да није закључио писани уговор са туженим, да није детаљно регулисао 

однос са њим и захтевао правдање сваког трошка писаним доказима, је пропуст који се 

догодио на страни тужиоца, па због тога тужени који је у току поступка доказао да је 

своју уговорну обавезу испунио не може сносити последице. 

 

Из образложења: 

 

Жалбени наводи тужиоца (да је пројекат у који је био укључен тужени и по ком основу је 

вршио обуку избеглих и расељених лица финансиран заједно од ЕУ и УНХЦР а не само од 

УНХЦР, како то наводи тужени, те да правила којима је регулисана сарадња тужиоца са ЕУ 

и УНХЦР важе и за туженог, што подразумева правдање свих трошкова писаним 

документима) нису основани и без утицаја су на правилност одлуке у овом спору. Ово стога 

што тужилац свој захтев за повраћај уплаћених средстава заснива на чињеници да тужени 

није доставио документацију да је договорени пројекат спровео. 

Како је првостепени суд у току поступка утврдио да је тужени спровео пројекат за који 

му је уплаћен предметни новчани износ, а што се утврђује из извештаја овлашћеног 

контролора тужиоца, сама чињеница ко је финансирао пројекта и ко све учествује у њему без 

утицаја је на право тужиоца да тражи повраћај средстава на име пројекта који је извршен од 

стране туженог. Интерни однос тужиоца и његових донатора без утицаја је на однос тужиоца 

и туженог који се спроводи на начин како су то договориле парничне странке и у чијем 

спровођењу и договарању спровођења тужилац је имао право да учествује на начин како је 

сматрао да може и како му то дозвољавају донаторски услови. Чињеница да није закључио 

писани уговор са туженим, да није детаљно регулисао однос са њим и захтевао правдање 

сваког трошка писаним доказима, је пропуст који се догодио на страни тужиоца, па због тога 

тужени који је у току поступка доказао да је своју уговорну обавезу испунио не може 

сносити последице. (Пресуда Привредног апелационог суда, Пж. 3288/2014(2) од 22. јуна 

2016) 
 


