
4. ПРЕПОРУКА Прописати право странкама да без посебног одобрења судије могу да прегледају,     

фотокопирају и преписују спис парнице у којој учествују  

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство правде 

пропис који треба 

изменити 

Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 125/04) 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта закона којим ће се предложити измена Закона о парничном 

поступку („Службени гласник РС“, број 125/04) тако што ће се прописати да странке имају 

право да прегледају, фотокопирају и преписују спис парнице у којој учествују без посебног 

одобрења судије.  

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт – предлог  

прописа чије усвајање 

треба да предложи 

регулаторно тело 

 

    ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ  

 

Члан 1.  

У члану 145. после речи „учествују“ додаје се зарез и речи „без посебног одобрења 

судије“. 

 

 

                                       Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  
 

подносилац 

иницијативе  

1) адвокати 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Чланом 145. Закона о парничном поступку регулисано је прегледање и преписивање списа. Неуједначена пракса 

судова у вези копирања списа изазива доста компликација што за последицу има непотребни губитак времена за странке 

и запослене у суду из разлога што се за фотокопирање списа у појединим судовима тражи сагласност судије иако то 

законом није прописано.  

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Није могуће прецизно навести уштеде на годишњем нивоу али усвајањем ове препоруке свакако би довело до  

смањења редова у судској писарници, уштеду времена странкама и запосленима у суду. Такође би дошло до ефикаснијег 

праћења тока поступка од стране странака у спору. 

 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Неуједначена пракса пракса судова у вези са  правом  странака на копирање, прегледање и копирање списа 

изазива странкама доста компликација што за последицу има непотребни губитак времена за странке и запослене у суду. 

У  појединим судовима да би странка остварила напред наведено право мора да тражи сагласност судије иако то законом 

није прописано. Последице овога су беспотребно трошење времена јер запослени најпре из писарнице односи предмет 

судији, судија троши време на одобравање копирања, потом се спис враћа у писарницу и тек тада се странкама 

дозвољава прегледање односно фотокопирање списа предмета у којима учествују. Суђење је иначе јавно у складу са 

начелом јавности судског поступка, тако да је потпуно неоснована пракса у појединим судовима да се за копирање 

записника захтева одобрење судије.  

 

 

                                               ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

„Члан 145. 

Странке имају право да прегледају, фотокопирају и преписују спис парнице у којој учествују, БЕЗ ПОСЕБНОГ 

ОДОБРЕЊА СУДИЈЕ. 

Осталим лицима која имају оправдан интерес дозволиће се прегледање и преписивање појединих списа. Кад је 

поступак у току, дозволу даје судија, а кад је поступак завршен, председник суда односно запослени у суду кога он 

одреди.“ 

 


