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 Šta znači “odlučiti”? 
 Na osnovu kojih kriterijuma Vi donosite odluku? 
 Odlučiti – na nesumnjiv i autoritativan način rešiti 

neko sporno pravno pitanje 



Odlučivanje 

Presude 

Rešenja 



Presuda  
 Spor se rešava autoritativno, konačno i meritorno. 
 Konkretizacija apstraktne norme na pojedinačnu 

životnu situaciju. 
 Zaključak (presuda) nastaje tako što se donja premisa 

(činjenična podloga) podvodi pod gornju premisu 
(pravnu normu) 



Donošenje odluke 
 Kako znamo da li sudi i odlučuje sudija pojedinac ili veće? 
 U prvom stepenu sporove sudi veće, osim ako zakonom nije propisano da sudi sudija pojedinac.  
 Ako veće sudi u prvom stepenu, sastavljeno je od jednog sudije predsednika veća i dvoje sudija 

porotnika. 
 Sudija pojedinac sudi u:  
 - imovinskopravnim sporovima,  
 - stambenim sporovima,  
 - sporovima zbog smetanja državine,  
 - sporovima o autorskim i srodnim pravima,  
 - sporovima o objavljivanju informacije i odgovora na informaciju,  
 - sporovima o zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka 

geografskog porekla, topografije integrisanih kola (topografije poluprovodničkih proizvoda) i prava 
oplemenjivača biljnih sorti,  

 - sporovima zbog diskriminacije,  
 - sporovima zbog povrede prava ličnosti,  
 - sporovima povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica,  
 - sporovima povodom kolektivnih ugovora,  
 - potrošačkim sporovima,  
 - sporovima povodom štrajka. 
 Sudija pojedinac sprovodi postupak i donosi odluku u predmetima pravne pomoći (čl. 35. ZPP) 

 



Donošenje odluke 
 Kojim redom glasaju članovi sudskog veća? 
 Ako se glavna rasprava održava pred većem, presudu 

donose predsednik veća i članovi veća koji su učestvovali na 
ročištu na kome je glavna rasprava zaključena. Odmah po 
zaključenju glavne rasprave sud donosi presudu koju 
objavljuje predsednik veća. 

 U složenijim predmetima sud može da odloži objavljivanje 
presude za osam dana od dana zaključenja glavne rasprave. 

 Prilikom objavljivanja presude, predsednik veća javno će da 
pročita izreku i ako je moguće da ukratko saopšti razloge 
presude. 
 



 Presuda mora da se pisano izradi u roku od osam dana 
od dana objavljivanja. U složenijim predmetima sud 
može da odloži pisanu izradu presude za još 15 dana. 

 Izvornik presude potpisuje predsednik veća. 
 Strankama se dostavlja overen prepis presude sa 

uputstvom o pravu na izjavljivanje pravnog leka protiv 
presude. 
 



 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
Београд, Бул. Николе Тесле бр. 42-а 

 1 П бр. 123/18 
       Дана 10.12.2018. 

 
У ИМЕ НАРОДА 

 
Први основни суд у Београду, судија Јована Јовановић као судија 

појединац, у парници тужиоца Пере Перића из Ниша, Трг Краља 
Александра 11, чији је пуномоћник Жика Жикић, адвокат из Ниша, 
Трг Краља Александра 12, против тужене Петре Перић из 
Београда, Београдска 70, ради развода брака, након одржане 
усмене, главне и јавне расправе, закључене 10.12.2018. донео је 
следећу 



ПРЕСУДУ 
 

Разводи се брак закључен 2.7.2017. године између 
Пере Перића, Трг Краља Александра 11, Ниш и 
Петре Перић, рођ. Ђукић, Београдска 70, уписан у 
матичну књичу венчаних за подручје Ниш под 
бројем 123 за 2017. годину. 

Свака странка сноси своје трошкове. 



Образложење 
 

Тужилац је у тужби и током поступка, преко пуномоћника, навео да 
су односи између њега и његове супруге трајно нарушени и да међу 
њима више не постоји заједница живота... 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                                         С У Д И Ј А 
Против ове одлуке дозвољена                           Јована Јовановић 
је жалба Апелационом суду                                    Ј. Јовановић 
 у Београду у року од 15 дана 
 од дана пријема писаног 
 отправка пресуде, а  
преко овог суда. 



Prema sadržini pravne zaštite 

Presuda za 
utvrđenje 

Presuda za 
osudu na 
činidbu 

Sadržina 
pravne 
zaštite 

Presuda za 
preinačenje 

pravne 
situacije 



Presuda za osudu na činidbu: 
Ima modalitete 
Određuje se paricioni rok 
Postaje izvršna 
 
Presuda za utvrđenje i presuda za preinačenje pravne 

situacije nisu podobne za prinudno izvršenje 



Prema procesnoj funkciji 

Konačna 
presuda 

Delimična 
presuda 

Međupresuda Dopunska 
presuda 



Zadaci... 
 Marija Dimić pokrenula je parnicu u kojoj traži isplatu 

kupoprodajne cene za biblioteku sa 200 knjiga koje je 
prodala i predala Draganu Matiću. Dragan je osporio 
osnov tužiljinog potraživanja, pa je ona istakla 
međupredlog za utvrđenje, koji je sud našao 
neosnovanim. 

 Da li u ovoj parnici sud može da donese 
međupresudu? 



 Tužilac je u andtidiskriminacionoj parnici istakao 
zahtev za utvrđenje, zahtev za naknadu materijalne i 
nematerijalne štete i zahtev za objavljivanje presude. 
Sud je propustio da odluči o zahtevu za naknadu 
nematerijalne štete. Tužilac je izjavio žalbu na ovu 
odluku. 

 Kako sud treba da postupi u ovom slučaju? 



Presude po kontradiktornim 
zahtevima stranaka 

Presuda na 
osnovu 

odricanja 

Presuda na 
osnovu 

priznanja 

Presuda zbog 
propuštanja 

Presuda 
zbog 

izostanka 

Presuda bez 
usmene 
rasprave 



Rešenja 
 Kada sud donosi rešenje? 
 Sud odlučuje rešenjem kada ne odlučuje presudom. 
 Procesna pitanja 
 Meritorna pitanja (smetanje državine, mandatni 

postupak) 



Pravnosnažnost 
 Formalna pravnosnažnost 
 Materijalna pravnosnažnost 



Formalna pravnosnažnost 
Istek roka za ulaganje redovnog pravnog leka 

Odricanje od prava na pravni lek 

Povlačenje uloženog pravnog leka 

Donošenje presude u drugostepenoj instanci 



Materijalna pravnosnažnost 

Identitet 
stranaka 

Identitet 
zahteva 

Identitet 
činjeničnog 

stanja 



Granice pravnosnažnosti 
 Objektivne granice 
 Subjektivne granice 
Proširenje pravnosnažnosti 
Refleksno dejstvo pravnosnažnosti 
 Vremenske granice 
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