
ODGOVOR NA TUŽBU
PROTIVTUŽBA

Šta je tužba?

Ko može da podnese tužbu?

Šta treba da sadrži tužba?

Šta treba da priložim tužbi?

Kako mogu da znam da je protiv mene
podignuta tužba?

•

•

•

•

•

•

•

•

Tužbu mogu d a i pravna lica

Tužba treba da sadrži:

1. O

Dokaze kojima se potvr

Vrednost spora,

5. Pravni osnov zahteva i

6. Druge podatke koje mora da sadrži svaki

podnesak.

Tužbeni zahtev mora biti potpun i osnovan, u

protivnom sud može odbiti tužbeni zahtev kao

neosnovan.

Tužbu u tri (3) primerka. Dva (2) primerka za sud i

jedan (1) primerak za tuženog.

Dokaze na koje se tužilac poziva /oslanja

tri (3 .

• jedan primerak tužbe, koja je

podneta protiv vas.

š

Tužba je mogućnost tužioca da zahteva od suda da

odluči u jednom sporu između tužioca i tuženog.

a podnose fizičk ili

njihovi ovlašćeni zastupnici.

dređeni zahtev,

2. Činjenice na kojima tužilac zasniva tužbu,

3. đuju ove

činjenice,

4.

činjenice

u ) primerka

Sudsku taksu, prema Administrativnom uputstvu o

ujednačavanju sudskih taksi br. 2008/02.

Sud će vam dostaviti

Sud će vas upoznati o merama koje trebate

preduzeti, obuhvativ i mogućnost odgovora na tužbu.

TUŽBA

Šta je odgovor na tužbu?

Mogu li podneti odgovor na tužbu?

Zašto je važno da podnesem odgovor na tužbu?

Šta treba da sadrži odgovor na tužbu?

Šta je potrebno da priložim uz odgovor na tužbu?

Postoji li zakonski rok za podnošenje odgovora na
tužbu?

Šta se događa ako se ne poštuju zakonski rokovi
za podnošenje odgovora na tužbu?

•

•

•

•

•

tri (3

•

•

i navode u tužbi, tako

da prihvata ili osporava tužbu.

Da, ako ste tuženi tužbom i ako ste nezadovoljni

tužbom koja je podneta protiv vas.

Ako

nastavice sa glavnim pretresom.

Odgovor na tužbu mora da bude u pisanoj formi,

potpun i osnovan.

Odgovor na tužbu u 3 (tri) primerka, dva (2)

primerka za sud, jedan (1) za tužioca.

• Dokaze na kojima tužilac zasniva

Da, postoji zakonski rok za podnošenje odgovora na

tužbu.

1. U roku od 15 dana, od dana kada ste vi primili

tužbu, u redovnim sudovima.

2. U roku od 7 dana, od dana kada ste vi primili

tužbu, u trgovinskim sporovima, u privrednim

sudovima.

Ako se ne poštuju zakonski rokovi, vi gubite pravo

da podnesete odgovor na tužbu.

Odgovor na tužbu je pravo i mogućnost tuženog da

prihvati ili ospori činjenice, dokaze

ne podnesete odgovor na tužbu, sud može, bez

održavanja sednice da prihvati tužbu kao osnovanu. Sud

će konstatovati da podnete činjenice nisu sporne i

činjenice u

primerka.

)

Šta je protivtužba?

Mogu li podneti protivtužbu?

Šta treba da sadrži protivtužba?

Šta treba da priložim protivtužbi?

Postoji li zakonski rok za podnošenje
protivtužbe?

•

•

•

•

•

• tri (3

•

•

•

Preko protivtužbe, tuženi osporava tužbu tužioca.

Protivtužba mora biti u vezi sa tužbom.

Da, tuženi može podneti protivtužbu.

Protivtužba mora biti u pisanoj formi, potpuna i

osnovana.

Protivtužbu u tri (3) primerka, dva (2) primerka za

sud, jedan (1) za tužioca.

Dokaze u primerka.

• Da, postoji zakonski rok za podnošenje

protivtužbe.

Vi možete podneti protivtužbu dok nije završena

pripremna rasprava.

Pošto je završena pripremna rasprava ili je održana

glavna rasprava, protivtužba može da se podnese samo

uz saglasnost tužioca.

)

Sudsku taksu, prema Administrativnom uputstvu o

ujednačavanju sudskih taksi br. 2008/02.



Šta je podnesak?

Šta treba da sadrži podnesak?

Kakav mora biti podnesak?

U koliko primeraka treba da podnesem
podnesak?

i primerci?
Šta se događa ako je moj podnesak nepotpun ili
nedostaju potrebn

•

nom postupku podneskom se

smatra: tužba, odgovor na tužbu, pravna sredstva (žalbe),

izjave i pismena saopštenja.

Podnesak treba da sadrži:

1. O

Imena stranaka,

3. Prebivalište stranke/ka (adresu),

4. Predmet spora,

5. Zahtev,

6. Izjavu i potpis podnosioca podneska.

• Podnesak mora biti potpun i razumljiv.

Važno je da predate vaš podnesak potpun i

razumljiv, tako da ne izazove kašnjenje u sudskoj

proceduri.

Više informacija o tome u koliko primeraka treba

da podnesete svaki podnesak, molimo vas

pogledajte u drugim brošurama za podnošenje

konkretnih zahteva.

Ako je vaš podnesak nerazumljiv i nepotpun, s

U roku od tri dana vi treba da izvršite ispravke,

dopune zahtevane od suda i u sudu podnesete

dovoljno primeraka.

primerke, sud

odbaciti.

Podnesak je spis u pismenoj formi, predat sudu.

Prema Zakonu o parnič

značenje suda,

2.

Tri (3) ili četiri (4) primeraka, u zavisnosti od vrste

podneska.

ud

vas poučava o ispravkama i dopunama.

Ako vi ne izvršite korekcije, ispravke i ne

podnesete određene vaš podnesak će

•

•

•

•

•

•

•

Svrha ove brošure

“ ”Zakon o parničnom postupku

Primetite:

Ova brošura je sačinjena iz Programa model sudova,

podržan od USAID, Programa za podršku pravosuđu na

Kosovu.

smatraju se pravnim

poukama. Ova brošura sadrži opšta uputstva u cilju

informisanja. Za pravne savete posavetujte se sa nekim

od advokata ili se obratite kancelariji za pravnu pomoć

Više informacija o parničnom postupku možete naći u

Zakonu o parničnom postupku (Zakon br. 03/L-006)

usvo

stupio je na snagu 6. oktobra 2008.

godine. Zakon se može naći na veb stranici:

http.www.kuvendikosoves.org/

Cilj ove brošure ja da se obaveste stranke o

podnošenju i protivtu bi.

Informacije u ovoj brošuri ne

.

,

jen od strane Skupštine Kosova, dana 30. juna 2008.

godine koji je

Ova brošura je predstavljena u formi pitanje-odgovor,

prvo imate pitanje, potom odgovor.

tu biž ž

Postupak za podnošenje
tužbe, odgovora na tužbu

i protiv-tužba


