
Читање жалбе 2 – квалификација жалбених разлога 

 

Пример 1 (2) 

 

Жалбени наводи туженог да је првостепени суд био дужан да одбаци тужбу 

тужиоца зато што је на основу рачуна испостављеног на име купопродајне цене у 

износу од 800.000,00 динара могао да поднесе предлог за извршење на основу 

веродостојне исправе су _______________________ из следећих разлога 

_______________________ 

 

 

Жалбени наводи туженог да је првостепени суд био дужан да одбаци тужбу 

тужиоца зато што је на основу рачуна испостављеног на име купопродајне цене у 

износу од 4.800.000,00 динара могао да поднесе предлог за извршење на основу 

веродостојне исправе су ___________________________ из следећих разлога 

 

 

 

 

 

Пример 2 (2) 

 

 

Жалбени наводи туженог да је суд био дужан да изведе предложени доказ 

саслушањем директора туженог на околност да тужени не дугује  утужени износ 

од 523.000,00 динара зато што је директору тужиоца саопштио да испоручена 

машина није имала уговорени квалитет су .................. из следећих разлога 

................................................. 

 

 

 

Жалбени наводи туженог да је суд био дужан да изведе предложени доказ 

саслушањем директора туженог на околност да тужени не дугује  утужени износ 

од 3.523.000,00 динара зато што је директору тужиоца саопштио да испоручена 

машина није имала уговорени квалитет су .......................... из следећих разлога 

....................................................... 

 



 

Пример 3 (2) 

 

а) Жалбени наводи туженог да је првостепени суд пропустио да му уз тужбу 

достави доказе на које се позива у образложењу првостепене пресуде због 

изостанка представљају указивање на повреду поступка из 

члана_________________________ 

 

б) Жалбени наводи туженог да није пасивно легитимисан у спору јер није означен 

под називом под којим је регистрован код АПР-а представљају указивање на 

__________________ 

 

в) Жалбени наводи туженог да је нетачно суд утврдио чињеницу пријема робе у 

вредности тужбеног захтева од 500.000,00 дин. зато што је погрешно овенио исказ 

сведока који је приликом саслушања изјавио да не зна да ли је роба испоручена, 

представљају указивање на ( повреду поступка из члана  ? / погрешно утврђено 

чињенично стање) 

 

 

 

 

Пример 4 (2) 

 

 

Жалбени наводи туженог да је суд погрешио када је на основу оцене налаза 

вештака усвојио тужбени захтев од 628.000,00 динара на име цене за испоручену 

робу зато што тужени није присуствовао вештачењу, јер није био позван од стране 

вештака су ______________ из следећих разлога 

________________________________ 

 

 

 

Жалбени наводи туженог да је суд погрешио када је на основу оцене налаза 

вештака усвојио тужбени захтев од 3.628.000,00 динара, на име цене за испоручену 

робу, зато што тужени није присуствовао вештачењу јер није био позван од стране 

вештака су ______________ из следећих разлога 

________________________________ 

 



 

 

 

Пример 5 (2) 

 

Жалбени наводи туженог да је суд пропустио да цени исказ радника туженог А. Ц. 

на околност да фактурисана роба није примљена код туженог, док је одлуку о 

усвајању тужбеног захтева на име цене за испоручену робу од 425.000,00 динара 

суд засновао само на исказу возача тужиоца да је фактурисана роба испоручена 

туженом су __________ из следећих разлога ___________________________________ 

 

 

 

 

Жалбени наводи туженог да је суд пропустио да цени исказ радника туженог А.Ц. 

на околност да фактурисана роба није примљена код туженог, док је одлуку о 

усвајању тужбеног захтева на име цене за испоручену робу од 5.425.000,00 динара 

суд засновао само на исказу возача тужиоца да је фактурисана роба испоручена 

туженом су  ________________ из следећих разлога ____________________________ 

 


