
Активна легитимација за подношење предлога
за понављање управног поступка

(члан 240. став 1. Закона о општем управном поступку
“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и “Службени гласник РС”, бр. 30/10)

НИЈЕ  ОВЛАШЋЕНО  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПРЕДЛОГА  ЗА 
ПОНАВЉАЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ БИЛО СТРАНКА 
У  ТОМ  ПОСТУПКУ,  УКОЛИКО  ПРЕДЛОГ  ПОДНОСИ  СА  РАЗЛОГА 
ПРОПИСАНИХ  ОДРЕДБОМ  ЧЛАНА  239.  ТАЧКА  1.  И  2.  ЗАКОНА  О 
ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ.

Из образложења

Наиме,  из списа предмета  ове  правне ствари и из  образложења оспореног 

решења,  произлази да је   решењем  Регистратора Агенције за   привредне регистре 

... од  ...  године   извршено    брисање  из  Регистра   привредних  субјеката  П.П.У. 

“Д.Е.Ф.” д.о.о. из Б., у ликвидацији, услед окончања  поступка ликвидације. Тужилац 

је  поднео  предлог  за  понављање  поступка  окончаног  наведеним  решењем од   ... 

године, наводећи да као   познати поверилац није  био  обавештен  о  покретању 

поступка  престанка тог друштва ликвидацијом. Првостепени орган  је, поступајући 

по поднетом предлогу за понављање поступка,  исти одбио применом одредбе члана 

246. ст. 3. Закона о општем  управном  поступку,  са образложењем да  подносилац 

свој  предлог заснива на одредбама члана 239. ст. 1. тач. 1. и 2. Закона о општем 

управном    поступку,  а  да  изнети  разлози  нису  такви  да  би   могли  довести  до 

другачијег  решења ове  управне ствари. Ово стога  што  тужилац  свој  предлог 

заснива   на  околности  да  у    поступку   ликвидације    није   извршено  уредно 

обавештавање тужиоца,  као  познатог повериоца,  због  чега првостепеном органу 

није  била позната  чињеница да  привредни субјекат у ликвидацији  није  измирио 

потраживања  према  свом  повериоцу, те да је  стога решење од ... године,  донето 

пријавом неистинитих  података,  односно на основу лажних исправа.

 Тужени  орган  је   решавајући  по  жалби  нашао   да  је  поступак   који  је 

претходио  доношењу првостепене  одлуке правилно спроведен  те  да је решење 

првостепеног  органа   правилно и на закону засновано, а жалба  неоснована, па је у 

складу са одредбом члана  230. ст. 1. Закона  о општем управном  поступку одбио 

жалбу  тужиоца као неосновану.
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Одредбом  члана  240.  став  1.   Закона  о   општем  управном   поступку 

(“Службени  лист  СРЈ”  бр.  33/97,  31/01,   “Службени  гласник  РС”  бр.  30/2010) 

прописано је  да  понављање поступка  може  тражити странка, а орган који је донео 

решење   којим  је  поступак  завршен,   може  покренути   понављање  поступка  по 

службеној дужности.

Одредбом члана  246. ст. 1.  истог  закона, прописано је да када орган који је 

надлежан за решавање о предлогу за  понављање поступка  прими предлог,   дужан је 

да испита да ли је предлог  благовремен, да ли  га је  поднело овлашћено лице  и да  

ли је  околност на којој се предлог заснива учињена  вероватном,  док је  одредбом 

става 2. истог члана,  прописано да  ако услови из става 1. тог члана  нису испуњени, 

орган  ће својим закључком одбацити предлог  за понављање поступка.

Како  из списа  предмета ове правне ствари,   произлази да је   предлог за 

понављање поступка  окончаног решењем  првостепеног органа поднело лице које 

није   било подносилац   регистрационе  пријаве  брисања Д. из   регистра  ... од  ... 

године, (подносилац  регистрационе пријаве је био,  сагласно одредби члана 356. ст. 

3.  Закона  о    привредним  друштвима  („Службени  гласник  РС“,  бр.  36/2011), 

ликвидациони управник  С.С. из Б.,  ..., као  П.П.У. “Д.Е.Ф.” д.о.о. из Б,  Улица ...,  у 

ликвидацији), то је по оцени Управног суда  првостепени орган  требао закључком да 

одбаци предлог  за  понављање поступка као    поднет  од неовлашћеног лица, с 

обзиром да тужилац  није лице које је било овлашћено за  подношење  предлога за 

понављање   поступка. Ово стога што само лице које је било странка  у поступку 

може да  тражи понављање поступка, сагласно одредби члана 240. ст. 1. Закона о 

општем управном поступку, а лице које није било странка у поступку, а требало је да 

буде, може бити легитимисано за подношење предлога за понављање поступка само 

ако  понављање тражи  са разлога  прописаних одредбом   члана 239.  тач. 9. Закона о 

општем управном поступку.

        Тиме што је првостепени  орган  одбио предлог  тужиоца  за  понављање 

поступка,  уместо  да  га  одбаци  као   изјављен  од  неовлашћеног  лица,   сагласно 

одредби члана  246. ст. 2. истог  закона, није повређен закон  на  штету тужиоца, па је 

и одлука туженог  органа  правно одржива.

 (из пресуде Управног суда 9 У-740/11 од 30.08.2011. године)
                    Сентенцу сачинила:
                        Елена Петровић

                                                                                  судијски помоћник Управног суда
ВЈ


