
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 

Члан 1. 

У Закону о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13 
– УС, 74/13 – УС, 55/14 и 87/18), у члану 355. после става 2. додаје се нови став 
3. који гласи: 

„У уводу пресуде обавезно се наводе и јединствени матични број 
грађана странке која је физичко лице, матични број странке која је правно лице, 
а ако је странка Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе, назначава се и директан корисник буџетских средстава због чијег 
рада је настало потраживање, као и јединствени број корисника јавних 
средстава који припада том директном кориснику буџетских средстава. За 
странку која је индиректни корисник буџетских средстава наводи се јединствени 
број корисника јавних средстава који му припада, а уколико га нема, наводи се 
његов матични број. Наведене податке суд по службеној дужности прибавља од 
надлежног органа.” 

Досадашњи ст. 3 – 6. постају ст. 4 – 7. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2020. године. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ  
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1. тачка 
2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија, између 
осталог, уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, 
уставност и законитост.  

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
У досадашњој пракси и примени одредаба Закона о парничном поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13 – УС, 74/13 – УС, 55/14 и 87/18), 
уочена је потреба да се детаљније пропише садржај одлука које се доносе у 
парничном поступку ради лакшег и ефикаснијег спровођења поступка њиховог 
извршења. Наиме, Министарство правде је, пратећи примену у овој области 
коју нормативно уређује, уочило недостатке који директно утичу на ефикасност 
спровођења поступка извршења, а огледају се у непотпуним подацима које 
одлуке у парничном поступку садрже, а које представљају извршне исправе и 
на основу којих се покреће извршни поступак. Овакво законско решење 
омогућава доступност свих релевантних података и ефикасније спровођење 
извршног поступка у пракси. У складу са тим, предложена је допуна члана 355. 
Закона о парничном поступку.   

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ РЕШЕЊА 
  
Чланом 1. Предлога закона о допуни Закона о парничном поступку (у даљем 

тексту: Предлог закона) мења се члан 355. Закона о парничном поступку тако 
што се прописује да се у уводу пресуде обавезно наводе и јединствени 
матични број грађана странке која је физичко лице, матични број странке која је 
правно лице, а ако је странка Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе, назначава се и директан корисник буџетских 
средстава због чијег рада је настало потраживање, као и јединствени број 
корисника јавних средстава који припада том директном кориснику буџетских 
средстава. За странку која је индиректни корисник буџетских средстава наводи 
се јединствени број корисника јавних средстава који му припада, а уколико га 
нема, наводи се његов матични број. Наведене податке суд по службеној 
дужности прибавља од надлежног органа. 

Чланом 2. Предлога закона одређено је његово ступање на снагу. 
 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  
 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету 

Републике Србије. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ КОЈА СЕ 
ДОПУЊУЈЕ 

Члан 355. 

Писано израђена пресуда мора да садржи увод, изреку и образложење. 
Увод пресуде садржи: назначење да се пресуда изриче у име народа, 

назив суда, име и презиме председника и чланова већа, односно судије 
појединца, име и презиме, пребивалиште или боравиште, односно седиште 
странака, њихових заступника и пуномоћника, вредност предмета спора, кратко 
означење предмета спора, дан закључења главне расправе, дан кад је пресуда 
донета и дан када је пресуда објављена.  

У УВОДУ ПРЕСУДЕ ОБАВЕЗНО СЕ НАВОДЕ И ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ 
БРОЈ ГРАЂАНА СТРАНКЕ КОЈА ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, МАТИЧНИ БРОЈ 
СТРАНКЕ КОЈА ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, А АКО ЈЕ СТРАНКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
НАЗНАЧАВА СЕ И ДИРЕКТАН КОРИСНИК БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗБОГ 
ЧИЈЕГ РАДА ЈЕ НАСТАЛО ПОТРАЖИВАЊЕ, КАО И ЈЕДИНСТВЕНИ БРОЈ 
КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИПАДА ТОМ ДИРЕКТНОМ 
КОРИСНИКУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА. ЗА СТРАНКУ КОЈА ЈЕ ИНДИРЕКТНИ 
КОРИСНИК БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НАВОДИ СЕ  ЈЕДИНСТВЕНИ БРОЈ 
КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ МУ ПРИПАДА, А УКОЛИКО ГА НЕМА, 
НАВОДИ СЕ ЊЕГОВ МАТИЧНИ БРОЈ. НАВЕДЕНЕ ПОДАТКЕ СУД ПО 
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА. 

Изрека пресуде садржи одлуку суда о усвајању или одбијању захтева који 
се тичу главне ствари и споредних тражења и одлуку о постојању или 
непостојању потраживања истакнутог ради пребијања (члан 359. став 3). 

У образложењу суд ће да изложи: захтеве странака и њихове наводе о 
чињеницама на којима се ти захтеви заснивају, доказе, чињенично стање које је 
утврдио, као и прописе на којима је суд засновао пресуду, ако законом није 
другачије прописано. 

У образложењу пресуде због пропуштања, пресуде на основу признања, 
пресуде на основу одрицања, пресуде због изостанка и пресуде донете на 
основу члана 291. став 2. овог закона изнеће се само разлози који оправдавају 
доношење оваквих пресуда. 

Пресуда не садржи образложење ако су се странке одрекле права на 
правни лек, ако посебним законом није другачије прописано. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
Обрађивач: Министарство правде  

2. Назив прописа 
 

Предлог закона о допуни Закона о парничном поступку. 

Draft Law on Addition to the Law on Civil Proceedings.  

 

3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 

РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 

 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа, 
 

Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 
– Јачање институција и владавина права. 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума, 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума, 
 

Наслов VII. – Правосуђе, слобода и безбедност, у оквиру којег је члан 80 
– Јачање институција и владавина права. 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима,  
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,  
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније.  

- / 
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5. Ако не постоје  одговарајуће надлежности Европске уније у материји 
коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори 
права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност треба 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати 
Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно 
попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби 
секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши 
примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе 
секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке 
процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 
2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе Директиве). 
 

Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 

обезбедити усклађеност.  

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 

језик? 

- / 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
 

Не. 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености 
 

- / 


