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УВОД

Уредност достављања судских писмена, како од стране самих
судских достављача, тако и од стране поштара, већ дуже време
представља проблем за судове у Србији. USAID Пројекат
владавине права саставио је ово упутство за достављаче са
жељом да им олакша рад, пре свега током саме доставе на
терену.
Приликом израде брошуре руководили смо се чињеницом да
достављачи у свом раду користе различита процесна правила
за достављање писмена из извршног, парничног и кривичног
поступка. Због тога смо сва актуелна правила о достављању
категорисали у три различите групе ради омогућавања лакшег
сналажења.
Ова брошура садржи графичке приказе поступка доставе у
извршним, кривичним и парничним предметима, као и општа
правила о достављању која важе за све поступке.

Субјекти доставе

ДОСТАВЉАЊЕ
У ПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУ
Државним органима

Физичким лицима

Правним лицима

Запосленом у
просторијама правног
лица, заступнику
на адресу из јавног
регистра, или на адресу
његовог пребивалишта

Предајом у просторији
за пријем писмена

Адвокатима, јавним
извршитељима и
јавним бележницима

У суду
полагањем
у посебан
преградак

Војним лицима,
припадницима полиције
и запосленима у
сувоземном, речном,
поморском и ваздушном
саобраћају

Преко њихове команде,
односно непосредног
старешине или руководиоца

У суду
Предајом одраслом члану
породичног домаћинства,
ако делатност обавља у
стану

На радном месту

Предајом лицу које ради у
његовој канцеларији

На адресу из тужбе

На адресу
пребивалишта или
боравишта
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У иностранству,
дипломатским путем
или, ако је лице наш
држављанин, путем
надлежног конзуларног
представника
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Поступак доставе

ДОСТАВЉАЊЕ
У ПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУ
ОБАВЕЗНА ЛИЧНА ДОСТАВА (S4)

ДОСТАВА ОСТАЛИХ ПИСМЕНА (S3)

На тачну адресу / радно место

На тачну адресу / радно место

Ако се не затекне

Нетачна адреса

Обавештење да
писмено може да се
преузме у суду у року
од 30 дана од дана
покушаног достављања

Констатовање свих
утврђених чињеница и
навода на доставници /
повратници

Копија писмена се
истиче и на огласној
табли суда

Писмено се враћа у суд

По истеку рока од 30
дана сматра се да је
достављање извршено
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Ако се не затекне

Одраслом
члану
домаћинства,
који је дужан
да прими

Другом
запосленом,
ако пристане
да прими

Ако одбију или се не
затекну

Нетачна адреса

Констатовање свих
утврђених чињеница и
навода на доставници /
повратници

Писмено се враћа у суд

Прибијањем на
врата стана или
просторија правног
лица, чиме се сматра
да је достављање
извршено
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Субјекти доставе

ДОСТАВЉАЊЕ
У КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ
Тужиоцу

Јавном
тужиоцу

Окривљеном

Достављање
писмена у
иностранство

Оштећеном
као тужиоцу,
приватном
тужиоцу или
оштећеном

Предајом
писарници
јавног
тужилаштва
Лично на
адресу
пребивалишта
или на радно
место

Полагањем
у посебан
преградак у
Суду или у
Пошти

Војним лицима,
припадницима
полиције и сл.

Преко
команде,
непосредног
старешине или
руководиоца,
односно
седишта
правног лица
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Достављање
лицима са
одређеним
статусом

Адвокатима
(браниоцима,
пуномоћницима
оштећеног
као тужиоца,
приватног тужиоца,
оштећеног)

Лицима
лишеним
слободе

Овлашћеном
лицу за пријем
писама у
заводу у којем
су смештени

Лицима која
у складу са
међународним
правом уживају
имунитет у РС

Посредством
министарства
надлежног
за спољне
послове,
осим ако
потврђеним
међ. уговором
није другачије

Лицима
укљученим
у програм
заштите
учесника у
кривичном
поступку

Преко
јединице за
заштиту, у
складу са овим
закоником и
другим

другим
учесницима
у поступку

На адресу
канцеларије,
може и лицу
које ради
у његовој
канцеларији
или пнлт.
члану
домаћинства
ако ради у
стану

Сведоцима

Лично, на
адресу
пребивалишта
или на радно
место

Вештацима,
тумачима,
стручним
саветницима
и др.

На радном
месту или
предајом лицу
које ради
у његовој
канцеларији
или на другу
пријављену
адресу
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Поступак доставе

ДОСТАВЉАЊЕ
У КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ
Лично, на адресу пребивалишта или
боравишта, или на адресу коју је дао органу
поступка, или на радном месту

Уколико је непотпуна адреса,
непознат, отпутовао, одсељен или
преминуо писмено се враћа одмах
у суд.

Ако се ту не затекне

Пунолетном члану домаћинства,
који је дужан да прими

Ако одбије, бележи
се на доставници
дан, час и разлог
одбијања пријема,
а писмено ће се
оставити у стану.

Лицу овлашћеном за пријем
поште на радном месту које
је дужно да прими

Ако тог лица нема

Ако се ту не затекне

Ако одбију, оставља се обавештење (попуњава
се у два примерка - за странку и суд) да ће се
писмено истаћи на огласној табли суда.

Ако одбије да то
учини, бележи се
на доставници
дан, час и разлог
одбијања пријема,
а писмено се
оставља у
просторији где је
лице запослено

Писмено се истиче на огласну таблу на 8 дана.

Достављање се
сматра извршеним.

Ако је у питању пресуда којом је изречена
санкција лишавања слободе, а не може се
уручити на тај начин, писмено се враћа у суд!

Достављање се
сматра извршеним.

Писмено ће се предати
портиру, суседу или
председнику кућног савета
ако они на то пристану

Лицу које је тамо
запослено, ако оно
пристане да прими
писмено

По истеку рока од 8 дана сматра се да је
достављање извршено
10
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Субјекти доставе

ДОСТАВЉАЊЕ
У ИЗВРШНОМ
ПОСТУПКУ

12

Физичким лицима

Правним лицима и предузетницима

На адресу пребивалишта
или боравишта

На адресу седишта или адресу за пријем поште
уписане у регистру Агенције за привредне
регистре или другом јавном регистру
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Поступак доставе

ДОСТАВЉАЊЕ
У ИЗВРШНОМ
ПОСТУПКУ
ОБАВЕЗНА ЛИЧНА ДОСТАВА (S6)

ДОСТАВА ОСТАЛИХ ПИСМЕНА (S5)

На тачну адресу / радно место

На тачну адресу / радно место

Ако се не затекне

Нетачна адреса

Обавештење да
писмено може да се
преузме у суду у року
од 8 дана од дана
покушаног достављања

Констатовање свих
утврђених чињеница и
навода на доставници /
повратници

Копија писмена се
истиче и на огласној
табли суда

Писмено се враћа у суд

По истеку рока од 8
дана сматра се да је
достављање извршено
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Ако одбије

Ако се не затекне

Одраслом
члану
домаћинства,
који је дужан
да прими

Другом
запосленом,
ако пристане
да прими

Ако одбију или се не
затекну

Нетачна адреса

Констатовање свих
утврђених чињеница и
навода на доставници /
повратници

Писмено се враћа у суд

Прибијањем на
врата стана или
просторија правног
лица, чиме се сматра
да је достављање
извршено
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ОПШТА ПРАВИЛА

Достављање се врши сваког
дана на радном месту у
радно време или у стану од 7
до 22 сата.
У друго време и на другом
месту, достављање се може
извршити на основу посебне
одлуке суда, односно налога
судије који је достављач на
захтев примаоца дужан да
покаже.
У случају сумње, судски
достављач може тражити од
лица која се затекну на месту
на коме би доставу требало
извршити да докажу свој
идентитет. Уколико одбију,
може се затражити помоћ
полиције ради утврђивања
њиховог идентитета.
Достављач је дужан
да покаже службену
легитимацију на захтев лица
коме се достављање врши
и обавезан је да је носи у
време доставе.

Читко на доставници/
повратници констатовати
све утврђене чињенице,
наводе и разлоге
одређеног поступања
достављача.
Лице коме се уручује
писмено ставља датум
(дан и месец исписује
словима) и потписује
доставницу/повратницу.
Уколико се не уручује
лично лицу са доставнице/
повратнице, прецизира се
коме је уручено писмено
и уписује се његово име и
презиме.
Правна лица, адвокати
потписују и стављају свој
печат, уколико га имају
(у супротном наводи се
разлог).
Наводе се јасни разлози
уколико лице не потпише
повратницу.
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