
 

   

        
Република Србија 

 УПРАВНИ СУД 

16 У 5931/10 (2008) 

09.12.2010. године 

    Б е о г р а д 

 

 

  Управни суд, у већу састављеном од судија: Невене Милојчић, 

председника већа, Мирјане Аранђеловић и Стева Ђурановића, чланова већа, са 

судским саветником Драгицом Вранић, као записничарем,  одлучујући у управном 

спору по тужби тужиоца Предузећа ''Е. П.'' д.о.о. у Б., у стечају, улица ... , које 

заступа стечајни управник П. Р. из Б., против решења Министарства финансија 

Републике Србије - Пореске управе – Регионалног центра Б., бр.  ... од ... године, у 

предмету инспекцијских мера, у нејавној седници већа, одржаној 09.12.2010. 

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 21.11.2008. године, поднео тужбу Врховном суду Србије, 

заведену под бројем У.7639/08, против туженог, ради поништаја решења 

Министарства финансија Републике Србије - Пореске управе – Регионалног 

центра Б. ... од ... године, којим је одбијена, као неоснована, жалба тужиоца 

изјављена против решења Пореске управе – Филијале С. В. бр. ... од ... године. 

  Управном суду су дана 01.01.2010. године на основу члана 89. и 

члана 90. став 1. Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'', бр. 116/08 и 

104/09) и члана 77. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', 

број 111/09), уступљени предмети Врховног суда Србије и  окружних судова у којима  

није донета коначна одлука, а за које је надлежан  Управни  суд, сагласно члану 29. 
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став 1. Закона о уређењу судова.   

  У поступку претходног испитивања тужбе, Управни суд је нашао да је 

тужба неблаговремена. 

  Тужилац је оспорено решење примио ... године, што се види из 

пријемног печата тужиоца, који се налази на оспореном решењу, а тужбу је поднео  

Врховном суду Србије, непосредно, 21.11.2008. године. 

  Одредбом чл. 21. и 22. Закона о управним споровима (''Службени лист 

СРЈ'', број 46/96), који се примењује на основу одредбе члана 77. став 1. Закона о 

управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), прописано је да се 

управни спор покреће тужбом која се подноси у року од 30 дана од дана достављања 

управног акта странци која тужбу подноси. 

  О поднетом предлогу за повраћај у пређашње стање из поднеска од ...  

године због пропуштеног рока за подношење тужбе – иницијалног акта којим се 

покреће поступак суд није ни одлучивао. Ово стога што Закон о управним споровима 

такву могућност не прописује нити је ова могућност примерена управном спору због 

чега  нема места ни сходној примени одредаба Закона о парничном поступку о 

повраћају у пређашње стање које се одредбе односе на пропуштену радњу у поступку. 

  Како је у конкретном случају тужилац поднео тужбу по протеку 

законом прописаног рока, Управни суд је  нашао да је тужба  неблаговремена, па је, на 

основу одредбе члана 28. став 1. тачка 1. Закона о управним споровима (''Службени 

лист СРЈ'', број 46/96),  који се примењује на основу члана 77. став 1. Закона о 

управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), одлучио као у 

диспозитиву решења. 

 

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 

Дана 09.12.2010. године, 16 У 5931/10 (2008) 

 

Записничар          Председник већа-судија 

Драгица Вранић,с.р.         Невена Милојчић, с.р. 

 

За тачност отправка 

управитељ писарнице 

Дејан Ђурић 

КО 


