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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СПС-11 

 
 

Упитник за  правноснажно решен привредни спор  
 

 
Образац СПС-11 (за привредни спор) попуњава се у  трговинском суду  када је 
судија/председник већа  констатовао да је поступак у предмету привредног спора 
правноснажно завршен: повлачењем тужбе, поравнањем странака, одлуком суда  којом је 
усвојен тужбени захтев, одбијен тужбени захтев или је привредни спор окончан на други 
начин. 

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА  

Одговори на питања дају се на два начина: 
а)  одговори на питања у обрасцу од 1. до 7. попуњавају се одговарајућим шифрама 

из Класификација за обраду података о привредним споровима, које су  у Кодексу шифара а 
који је саставни део овог упутсва.  Одговарајуће шифре се уписују у места за шифре – 
кућице.  

б) код осталих питања, одговор се уписује на црти предвиђеној за одговор (заглавље 
и  вредност спора у динарима). 

Места предвиђена за шифре (кућице), која су осенчена, попуњава статистика (у 
заглављу). 

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 

У  ЗАГЛАВЉУ ОБРАСЦА (УОКВИРЕН ДЕО)  уписује се  седиште надлежног 
трговинског суда.  Под  «Број уписника» треба написати одговарајућу ознаку уписника и 
број под којим је односни привредни спор уписан у уписнику. «Редни број статистичког 
обрасца«  уписује се на црти,  тако да бројеви теку континуирано  за целу извештајну 
годину.  

  ВРЕДНОСТ СПОРА У ДИНАРИМА  

Уписати вредност спора у динарима, наведену у тужби, у апсолутном износу.    

 ПИТАЊЕ  БРОЈ 1  И  3: ДЕЛАТНОСТ ТУЖИОЦА И ТУЖЕНОГ 
У  кућице уписати одговарајућу шифру делатности тужиоца и туженог, према Класификацији 
делатности  (из Кодекса ) 

 ПИТАЊЕ БРОЈ  2  И 4: ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИПАДНОСТ ТУЖИОЦА И ТУЖЕНОГ 
У  кућице уписати одговарајућу шифру територијалне припадности  тужиоца и туженог (из 
Кодекса).  

 5. ВРСТА СПОРА 
 У  кућице уписати одговарајућу шифру врсте спора (из кодекса).  

 6. РЕШЕЊЕ СПОРА  
У кућицу уписати одговарајућу шифру (из Кодекса), зависно од начина на који је привредни 
спор окончан.   



 7. ГРУПА ВРЕДНОСТИ СПОРА 
На основу уписаног одговора код питања „Вредност спора у динарима“, треба уписати 
одговарајућу шифру, сврставањем означене вредности спора у одговарајућу групу 
вредности спора (из Кодекса).    
 
На крају, потребно је уписати датум попуњавања упитника, ставити печат и потпис 
председника већа/судије  (који је  одговоран за тачност података унетих у образац). 

КОДЕКС ШИФАРА ЗА ОБРАЗАЦ  СПС-11 
Питање у обрасцу Могући  одговори Шифра 

   
Вредност спора у динарима  Вредност у динарима   
 
1. Делатност тужиоца 
3. Делатност туженог  

 
 
Пољопривреда, лов и шумарство 
Рибарство 
Вађење руда и камена  
Прерађивачка индустрија  
Производња и снадбевање електричном  
енергијом, гасом и водом 
Грађевинарство 
Трговина на велико и трговина на мало;  
оправка моторних возила, мотоцикала и  
предмета за личну употребу и домаћинство 
Хотели и ресторани 
Саобраћај, складиштење и везе 
Финансијско посредовање 
Активности у вези с некретнинама,  
изнајмљивање и пословне активности  
Државна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 
Образовање 
Здравствени и  социјални рад 
Остале комуналне, друштвене и личне  
услужне активности 
Приватна домаћинства са запосленим лицима  
Екстериторијалне организације и тела    
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2. Територијална припадност 

тужиоца 
4. Територијална припадност 

туженог              

 
 
Србија 
Иностранство 
 

 
 
1 
2 

 
5. Врста спора  

Промет робом  
Саобраћајне услуге 
Осигурање 
Организовање предузећа и др. услуге 
Банкарски послови 
Грађевинарство, занатске и др. услуге 
Ауторско право и заштита индустријске својине 
Накнада вануговорене штете (деликтна штета) 
Социјално осигурање   
Остали спорови   
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6. Решење спора  

Повучена тужба  
Поравнање 
Усвајање захтева 
Одбијање захтева 
Решено на други начин  
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2 
3 
4 
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7. Групе вредности спора  

До  5.000 дин.  
     5.001- 10.000 дин. 
    10.001- 30.000 дин. 
    30.001- 50.000 дин. 
    50.001-100.000 дин. 
  100.001- 300.000 дин. 
  Преко 300.000 дин.   
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2 
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