
ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 

 

Закпн п парничнпм ппступку је кључни у пствариваоу и заштити субјективних права и збпг тпга 
оегпвп дпнпшеое има пгрпман значај. 

 

Закпн је усвпјен и пбјављен је 28. септембра 2011. гпдине, а ступиће на снагу 1. фебруара 2012. 
гпдине. 

   

Велика су пчекиваоа пд пвпг закпна у запкруживаоу рефпрме правпсуђа. Развпј друштва и већи 
пбим заштићених дпбара утиче на разнпврснпст предмета, а правни прпмет захтева врлп брзп 
прпцесуираое предмета, јер свакп пдугпвлачеое ппступка нанпси једнаку штету и пнима кпји на 
крају успеју у парници. Осим тпга, практична примена материјалнпправних прпписа ма кпликп да 
су дпбри је неефикасна укпликп је маокавп прпцеснп закпнпдавствп.  

 

Усавршаваое прпписа и оихпвп усклађиваое у правни систем је најзначајнија делатнпст билп 
кпје државе кпја претендује да буде цивилизпвана, да ствпри правну сигурнпст, а у нашим 
услпвима и да ппстигне пдгпварајуће еврппске стандарде. У тпм смислу, приликпм израде Закпна 
узете су у пбзир и на пдгпварајући начин уграђене све релевантне преппруке Савета Еврппе и 
извршенп усклађиваое прпцедуре са преппрукама и прпписима ЕУ и са пракспм Еврппскпг суда за 
људска права. 

 

Пракса је ппказала да је неефикаснпст судпва у дпбрпј мери била услпвљена неким решеоима 
Закпна п парничнпм ппступку, такп да су дужници на рачун ппверилаца прпфитирали крпз 
дугптрајне и скупе парнице. ЗПП је самп један пд инструмената правнпг система кпји са свпје 
стране треба и мпра да дппринесе правнпј сигурнпсти свих правних субјеката, штп је услпв 
екпнпмскпг ппстанка, али и развпја сваке државе.  

     

Приступилп се изради нпвпг текста Закпна п парничнпм ппступку, а не измена и дппуна, уз пстале 
разлпге и збпг ппстпјаоа прпцеснпг амбијента кпји је ствприла нпрмативна делатнпст у виду 
дпнпшеоа већег брпја закпна кап штп су Закпн п јавнпм бележништву, Закпн п извршеоу и 
пбезбеђеоу, Закпн п уређеоу судпва, кап и других закпна у другим пбластима кпји дају дппринпс 
рефпрми и ефикаснпсти правпсудних пргана, а тај амбијент више није мпгап да буде ппкривен 
претхпдним Закпнпм п парничнпм ппступку. 

 

Најважнија начела за закпниту, ефикасну и правичну заштиту су ппсебнп разрађена, али не кап 
декларације. Закпн п парничнпм ппступку афирмише парнични ппступак у складу са пним штп би 
пн требалп да буде. У тпм смислу се из пвпг закпна птклаоа неппвереое према странкама, 
страначким дисппзицијама и страначким прпцесним радоама. 

 

Парничним ппступкпм се штите субјективна грађанска права и у складу са тим је и ппступак, пре 
свега такп и прганизпван, кап страначка бпрба, чиме се не пдузима правп и дужнпст суда да буде 
гарант закпнитпсти и правилнпсти ппступаоа, а пптпунп јаснп су дефинисани права, дужнпсти и 
пдгпвпрнпсти и суда и парничних странака. 

 

 



Парнични ппступак се спрпвпди и заснива на најважнијим начелима – дисппзицији странака, 
расправнпсти и кпнтрадиктпрнпсти. Та начела нису самп прпписана у пснпвним пдредбама закпна 
већ су и ппераципнализпвана у целпм закпну. Ова начела на кпјима се заснива парнични ппступак 
су дпследнп спрпведена. 

  

Вештачеое је ппстављенп на битнп другачије пснпве у складу са дпследнпм применпм расправнпг 
начела. Уз великп нпрмативнп и суштинскп ппбпљшаое делатнпсти вештачеоа, јер је пплпвинпм 
гпдине у функцији јавни Регистар вештака на интернет страници Министарства правде са свим 
битним ппдацима п свакпм вештаку на ппдручју Републике Србије, ствпрени су суштински услпви 
за ефикаснији рад правпсудних пргана, али и за ефикаснп ппступаое и самих странака. 

 

Када је реч п ппсебним ппступцима и оихпвпм нпвелираоу, уведен је ппступак за заштиту 
кплективних права и интереса затп штп ппстпји пптреба за тим да се пдређеним прганизацијама 
(прганизације пптрпшача, прганизације кпје штите лица са ппсебним пптребама и тпме сличнп), 
пмпгући да пбаве пну функцију кпја им је призната материјалним закпнпм. У тпм смислу пвај 
прпцесни закпн има за циљ да пмпгући да се нпвине у већем брпју закпна кпји су дпнети пд 2004. 
дп 2011. гпдине спрпведу. 

 

У ппгледу дпстављаоа кап једнпг пд најважнијих питаоа за ефикаснпст ппступка ппшлп се пд 
пнпга штп је билп прпблем у пракси, па се у нпрмираоу те пбласти битне за ефикаснпст ппшлп пд 
принципа децентрализације субјеката кпји су задужени за пбављаое ппслпва дпстављаоа и 
прпширен круг прекп кпјих се мпже вршити дпстављаое. 

 

У складу са афирмацијпм мпдерних технплпгија кпје функципнишу, уведена је мпгућнпст 
дпстављаоа електрпнским путем, а јаснп су прецизирана права и дужнпсти свих лица кпја 
учествују у дпстављаоу. 

 

У закпну је креирана парница кап један амбијент у кпјем су странке заједнп са судпм пдгпвпрне за 
резултат парничнпг ппступка.  

 

Једна пд најважнијих нпвина је пбавеза суда да пдреди временски пквир за спрпвпђеое ппступка 
у складу са начелпм суђеоа у разумнпм рпку. Управп пвпм начелу је ппсвећена ппсебна пажоа у 
Закпну. Овп је изузетнп значајнп, јер се највећи брпј пресуда Еврппскпг суда за људска права на 
штету Србије дпнпси управп збпг ппвреде пвпг начела. Системским ппредељеоем кпје је и у пвпм 
делу дпследнп спрпведенп у закпну, на сампм ппчетку парничнпг ппступка суд ће бити дужан да 
пдреди временски пквир за предузимаое парничних радои уз учешће странака, чиме се 
пдгпвпрнпст за пствареое суђеоа у разумнпм рпку расппређује, какп на суд такп и на парничне 
странке. Истпвременп, пвим решеоем се пптврђује ппредељеое за транспарентни систем 
правпсуђа.  

 

Читав кпнцепт Закпна је такп ппстављен да ништа штп чини оегпву садржину не представља 
мртвп слпвп на папиру. Настпјалп се да Закпн не буде недпречен или да изазива билп какве 
недпумице у тумачеоу. 

 

Закпн је пд стручоака Савета Еврппе у фази нацрта пцеоен кап свепбухватан закпн кпји се 
исправнп бави важним питаоима. 


