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Б е о г р а д

Управни суд, у већу састављеном од судија Томислава Медведа,  председника 

већа,  мр  Зорана  Рељића  и  Љиљане  Максимовић,  чланова  већа,  са  судским  саветником 

Небојшом Ћојбашићем, као записничарем, решавајући у управном спору по тужби тужиоцa 

Предузећа ''T.С' ДОО, из Б., ….. бр....., В, које заступају П. С. и Д. П., адвокати из Б., …., за 

понављање поступка окончаног пресудом Управног суда 3 У 9873/10 од 06.10.2010. године, у 

предмету царинском, у нејавној седници већа одржаној дана 05.05. 2010. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

             Тужба се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Тужилац  је  дана  23.11.2010.  године,  поднео тужбу  Управном  суду  ради 

понављања поступка окончаног пресудом Управног суда 3 У 9873/10 од 06.10.2010. године. 

Наведеном пресудом је одбијена тужба за поништај решења број ….. од 02.04.2009. године, 

којим је одбијена жалба тужиоца изјављена против решења Царинарнице Б.,  број …..  од 

23.04.2008. године, а којим је промењен ЈЦИ и обавезан тужилац да плати додатни износ на 

име мање плаћене царине и пореза на додату вредност.  Истичући да је  пресуда Управног 

суда 23 У 9823/10 од 25.10.2010. године, донета на основу истог чињеничног стања као и 

пресуда у односу на коју се тражи понављање поступка, тужилац је предложио Управном 

суду да, сагласно одредби члана 56. став 1. тачка 5. Закона о управним споровима, укине 

пресуду Управног суда  3 У 9873/10 од 06.10.2010. године и уважи тужбу и поништи решење 

Министарства финансија Републике Србије, Управе царина, Комисије за жалбе Управе царина, 

…. од 02.04.2009. године.

Одредбом члана 56. став 1. тачка 5) Закона о управним споровима (''Службени 

гласник РС'', бр. 111/09), прописано је да ће се поступак завршен правноснажном пресудом 

или решењем суда поновити по тужби странке ако странка нађе или стекне могућност да 
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употреби ранију судску одлуку донету у истом управном спору.

Полазећи од наведне законске одредбе и навода тужбе за понављање поступка, 

Управни  суд  је  оценио  да  нису  испуњени  услови  за  понављање  поступка  завршеног 

пресудом  Управног суда 3 У 9873/10 од 06.10.2010. године.  Суд је, наиме, имао у виду да 

пресуда Управног суда 23 У 9823/10 од 25.10.2010. године, на којој тужилац заснива тужбу за 

понављање  наведеног  поступка,  не  представља  основ  за  понављање  поступка  у  смислу 

одредбе члана 56. став 1. тачка 5) Закона о управним споровима, односно не представља 

судску одлуку донету у истом управном спору. Ово стога што се у конкретном случају ради 

о судској  пресуди донетој  по тужби истог тужиоца,  али у другој  управној  ствари која је 

разматрана  пред  царинским  органом.  Полазећи  од  тога  да  наведени  законски  основ 

подразумева кумулативно постојање објективног и субјективног идентитета предмета спора 

и тужиоца, односно да се ради о пресуди донетој по захтеву истог лица у истој управној 

ствари, а што у конкретној  ситуацији није случај,  Суд је оценио да поднетом тужбом за 

понављање поступка тужилац није учинио бар вероватним постојање законског основа за 

понављање  поступка  па  је  применом  одредбе  члана  60.  Закона  о  управним  споровима 

одлучио као у диспозитиву.

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
 

дана 05.05.2011. године, 12 УП 113/10
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