
СТРАНАЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА ОРГАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 

Када је у спору као тужена означена Република Србија, Министарство финансија, 
Управа царина и  тужени Девизни инспекторат, то једино Република Србија има 
страначку легитимацију, док Министарство финансија, Управа царина и Девизни 
инспекторат, представљају само ближе означење о ком се органу тужене Републике 
ради, због чега тужба није управљена према два тужена, већ само према једном 
 
 
Из образложења: Тужилац је поднео тужбу против Републике Србије, Управе Царине, па је 
у току поступка проширио тужбени захтев и против тужене Републике Србије, 
Министарства финансија, Девизног инспектората. Првостепени суд је раправним решењем 
дозволио такво преиначење тужбе, наводећи да се исто не може сматрати субјективним 
преиначењем у смислу члана 195 ЗПП ( „С.г. РС“ 125/04), обзиром да је као тужена и даље 
означена Република Србија, а тужба је проширена само на Министарство финансија и 
Девизни инспекторат, као органе Републике Србије. Другостепени суд је потврдио овакво 
становиште истичући да су према члану 1 став 1 Закона о државној управи ( „Службени 
гласник РС“ 79/2005,101/2007 и 95/10), министарства државни органи који се образују за 
послове државне управе у једној или више међусобно повезаних области, док се за 
обављање одређених послова државне управе из делокруга органа, који због своје природе, 
целовитости и начина обављања захтевају самосталност и посебно организовање, могу 
образовати органи управе у саставу министарства, а за обављање стручних послова и 
послова државне управе, кад је то законом одређено, образују се посебни органи – 
инспекторати и дирекције. Ови органи и организације могу имати својство правног лица, 
кад је то законом одређено. На основу наведеног, Министарство финансија, и у конкретном 
случају Управа царина и Девизни инспекторат, као посебни органи у оквиру Министарства, 
немају својство правног лица, па не располажу ни страначком способношћу у смислу члана 
77 ЗПП ( „С.г. РС“ 125/04). Како је у конкретном случају у спору као тужена означена 
Република Србија, Министарство финансија, Управа царина и Девизни инспекторат, то 
једино Република Србија има страначку легитимацију, док Министарство финансија, 
Управа царина и Девизни инспекторат, представљају само ближе означење о ком се органу 
тужене Републике ради, због чега тужба није управљена према два тужена, већ само према 
једном како се то неосновано наводи у жалбама парничних странака.    
 
( пресуда Основног суда у Сомбору П 1796/11 од 22.02.2012. год. и пресуда Апелационог 
суда у Новом Саду Гж 4303/12 од 15.05.2013. год) 
  


