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Уводна реч

Пред вама је, након три године од оснивања Управног
суда, публикација под називом “Заштита права грађана пред
Управним судом” која ће допринети општем упознавању
шире јавности са значајем управно судске заштите и заштити
права грађана и правних субјеката у овој области.
Судска контрола законитости рада управе представља
једно од најважнијих питања правног система сваке државе,
јер су органи државне управе дужни да правилно примењују
материјалне прописе у конкретним управно правним
ситуацијама и прописе који императивно одређују њихово
поступање и овлашћења у управном поступку.
У циљу обезбеђивања правне сигурности и ефикасније
заштите грађана и правних субјеката у управном спору,
Управни суд је у Републици Србији почео са радом 1. јануара
2010. године, а успостављен је као суд посебне надлежности,
чије је седиште у Београду са три одељења изван седишта, која
се налазе у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду. Успостављање
једног суда, са надлежношћу за целу територију Републике
Србије, доприноси уједначавању судске праксе у управно
правној материји, а њен значај огледа се у чињеници да
судска пракса управног суда не утиче само на појединачни
случај у коме је донесена одлука, већ шире од тога на будуће
поступање органа власти и ефикасну контролу њиховог рада.
Надлежност Управног суда је веома широка, имајући
у виду да се управним актима државних органа директно
одлучује о правима и обавезама грађана, односно физичких
и правних лица као што су: право на слободно уживање
имовине, реституција, заштита изборног права, права
на пензијско и инвалидско осигурање, новчане накнаде,
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заштита конкуренције, царине, порези, додела фреквенција
и других права.
Управо због тога од великог је значаја да Управни суд
као независтан и непристрасан орган правне заштите
кроз управни спор заштити право странака, да одређену
правну сигурност и извесност да ће права која им по закону
припадају бити призната.
Уколико нисте задовољни одлукама државне управе,
јединицама локалне самоуправе, јавних предузећа, владиних
агенција, обратите се независном судском органу јер имате
право да преиспитате њихове одлуке и заштитите своја
права и на закону засноване интересе.
Како би омогућили грађанима да се у потпуности упознају са начином рада Управног суда, његовом организационом
структуром, надлежношћу и поступком, годишњим распоредом послова, периодичним и годишњим извештајима и
статистиком о раду суда, остваривањем права на приступ
информацијама од јавног значаја, судском праксом и другим
услугама које суд пружа свим заинтересованим лицима,
Управни суд је све податке везане за свој рад објавио у
Информатору о раду суда који се благовремено ажурира,
на званичном сајту суда www.up.sud.rs, чиме је обезбедио
транспарентност у свом раду али и омогућио грађанима да
се информишу о својим правима.

Вршилац функције председника Управног суда
судија Слађана Бојовић
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1. УПРАВНИ СПОР
1.1. Настанак и развој управног спора
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Управни спор

Стварањем концепта модерне правне државе почетком
XIX века, усвојен је принцип поделе власти, као принцип
на коме се данас темеље сви савремени правни и политички
системи, према коме власт не припада једном органу већ
је подељења на законодавну (парламент), извршну (влада
и органи државне управе као посебне организационе подструктуре органа управе у оквиру извршне власти) и судску
(судови опште и посебне надлежности).
Начело поделе власти је израз захтева грађана за слободом (libertè), једнакошћу (ègalitè) и братством (fraternitè). То
су уједно и били суштински захтеви Француске грађанске
револуције из 1789. која је избила као реакција на до тада
неограничену власт апсолутног монарха, који је у својим
рукама концентрисао сву власт. Луј XIV својевремено је
узвикнуо: „Држава, то сам ја“, што је апсолутни монарх и
био, јер је владао декретима који њега нису обавезивали,
одржавао се на власти путем силе оличене у апсолутној
контроли војске и полиције, и истовремено је био врховни
„арбитар“ (судија).
Следи фаза доношења првих устава суверених националних држава и стварања правне државе. Најопштије правне
норме садржане у уставима затим су ближе разрађиване
кроз законе и подзаконске акте. Тако настаје држава коју, уз
одређене модалитете и данас познајемо. Кроз правне норме
оличене у уставу и закону, утврђени су и механизми који су
требали да уравнотеже однос између поменуте три власти.
Један од тих механизама, постао је на самом почетку XIX
века управни спор као облик судске контроле управе.
Кроз судску контролу управе, штите се и права грађана.
И тада као и данас, управа својим појединачним управним
актима, решава о правима и обавезама грађана, тако што
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на пример, издаје дозволе за изградњу објекта на одређеној
парцели, издаје лиценце за обављање одређене делатности
или одлучује о праву родитеља на дечији додатак, праву
на инвалидску пензију, правима из области социјалног
осигурања, обавези плаћања пореза и др. Судови, с друге
стране, након што су исцрпљени механизми хијерархијске
контроле вишег органа управе над нижим на основу
изјављене жалбе (инстанциона контрола) у управном
поступку, могу да „оцењују“ законитост управног акта, али
само када грађанин (лице) о чијем је праву/обавези решено
коначним управним актом, покрене овај поступак пред
надлежним судом одређеним правним средством (у Србији
је то тужба).
Прва у Европи, посебну судску институцију за заштиту
јавних права грађана и контролу управе створила је Фанцуска,
још 1801. године, у виду областних савета и Државног
савета као највишег управног суда, који су решавали тзв.
„административне спорове“. Та пракса се показала као веома
успешна и дала је добре резултате, и проширила се затим
средином и у другој половини XIX века на друге земље (нпр.
Италију, Немачку, Аустрију и касније и на бројне друге). Тако
је настао тзв. евро-континентални систем управног судства,
који је подразумевао посебни судски поступак испитивања
законитости управних аката, оличен у специфичном
судском поступку који се назива управни спор.1 У англосаксонском праву, међутим, судска контрола законитости
рада управе поверена је редовним судовима у тзв. „редовним
поступцима“. Временом се у овим земљама настали тзв.
„управни трибунали“ за посебне области, који су по својој
природи административно (управно) - судски органи,
односно „квази судске институције“, чије одлуке такође могу
да буду преиспитиване од стране редовних судова.
1

Упореди: Стеван Лилић, ЗУС и ЗУП са компаративним законодавством и регистром појмова (друго издање), Савремена администрација, Београд, 1999. стр. 213-214.
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2

Упореди: Драгаш Денковић, Државни савет у Србији и Југославији,
Југословенска ревија за међународно право, Београд, бр. 1-3/73;
Михајло А. Крстић, Политичко управни зборник, Београд, 1935,
стр. 58-65; Љубомир Радовановић, Божидар Протић, Из управносудског поступка, Београд, 1928, стр. 7. Наведено према: Стеван
Лилић, ЗУС и ЗУП са компаративним законодавством и регистром
појмова (друго издање), Савремена администрација, Београд, 1999.
стр. 223-224.

3

Упореди: Закон о управним споровима, “Службени лист СФРЈ” 4/77,
“Службени лист СРЈ” 27/92, 31/93 и 24/94

4

Упореди: Закон о упавним споровима, „Службени лист СРЈ“ бр.
49/96.
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Србија у управним споровима има дугу традицију која је
била везана за положај и улогу њеног Државног савета, који је
свој зачетак имао још за време Карађорђеве владе. Међутим,
тек Устав из 1886. године удара камен темељац правној
држави у којој управна власт долази под законодавну и судску
контролу, а Државни савет се по први пут појављује као
административни (управни) суд. У Краљевини Југославији,
управни спор је био регулисан Законом о државном савету
и управним судовима. Овај закон је у погледу пресуда
управних судова и Државног савета, усвојио принцип
засебне управно-судске хијерархије, што значи да је управно
судство издвојено из активне администрације и да између
активне управе и управног судства нема хијерархијског
континуитета, тј. да су то две засебно организоване власти,
са одвојеном надлежношћу.2
У послератној Југославији (1945) Државни савет и
управни судови, изричито су били укинути. Међутим,
с обзиром на дугу традицију у управном судству, ФНР
Југославија је већ 1952. године донела први Закон о управним
споровима, као прва социјалистичка земља која је предвидела
овај облик судске контроле управе ( законитости управних
аката). Нови југословенски Закон о управним споровима
(СФРЈ) донет је 1977.3 У периоду распада некадашње СФРЈ,
у новонасталој СРЈ, донет је и трећи Закон о управним
споровима (1996).4 За све ово време, управне спорове нису
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решавали посебни управни судови/суд, већ судови опште
надлежности у посебним одељењима за управне спорове.
Након демократских промена из 2000. у Закону о уређењу
судова (2001), било је предвиђено поновно успостављање
Управног суда. Међутим, била је потребна још скоро цела
једна деценија да Управни суд започне са радом. Наиме,
Управни суд је започео са радом 1. јануара 2010. године.
Након што је Република Србија поново постала самостална
држава 2006. године, донет је и нови Закон о управним
споровима (2009)5, који у неким сегментима садржи значајно
боља решења него што су садржали претходни закони.

1.2. Судска контрола управе
Судска контрола управе је контрола управе коју
остварују различити судови опште и посебне надлежности.
Полазећи од тога, судска контрола управе може бити:
посредна (општа) и непосредна (посебна). Управни спор je
само један од облика судске контроле управе.
Посредну (општа) судску контролу законитости
рада управе врше: (1) редовни судови (нпр. у парничном
и кривичном поступку), (2) Уставни суд (нпр. поводом
уставне жалбе).
Тако, према Уставу Србије,6 уставна жалба се може
изјавити Уставном суду против појединачних аката или
радњи државних органа или организација којима су поверена
јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска
или мањинска права и слободе загарантоване Уставом, ако
су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за
5

Упореди: Закон о упавним споровима, „Службени гласник РС“ бр.
111/09.

6

Упореди: Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, бр. 98/06.
чл. 170.
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њихову заштиту. Поменути појединачни акти и радње јесу
пре свега управни акти и управне радње, у смислу „аката
управе“ којима управа реализује своје активности, односно
послове.
Својим актима, односно поступањем, као и свако
друго лице, управа може „причинити“ штету другом лицу.
У том случају, оштећени може захтевати накнаду штете
(материјалне и нематеријалне) и изгубљене добити од на
пример, органа управе (пошто министарства немају својство
правног лица, тужилац, односно оштећени захтева накнаду
штете од Републике Србије), коју утврђују редовни судови у
парничном поступку.

Непосредна (посебна) судска контрола управе је
контрола законитости управних аката од стране суда
посебне надлежности - Управног суда у управно-судском
поступку који се зове управни спор. Према томе, управни
спор је специфичан управни поступак у коме Управни суд
7

Опширније о другим облицима судске контроле управе: Упореди:
Богољуб Милосављевић, Управно право (треће измењено и 		
допуњено издање), Правни факултет Универзитета Унион, Службени гласник, Београд, 2010, стр. 337-339.
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Контрола управе од стране суда у кривичном поступку
не односи се на органе управе већ на функционере органа,
односно државног службеника и намештеника (појединачна
лица која раде у органима управе) због нпр. кривичног
дела злоупотребе службеног положаја. Међутим, службени
положај може да злоупотреби било које друго лице које не
мора нужно бити државни функционер, државни службеник
или намештеник него на пример, овлашћено лице у неком
привредном друштву, функционер спортског клуба и сл. Зато
се ти облици судске контроле називају посредни (општи),
јер се само посредно односе на управу, односно не односе се
само и искључиво на управу.7

одлучује о законитости коначног управног акта који је донет
у управном поступку.8

1.3. Врсте управних спорова

Заштита права грађана пред Управним судом

Подела управних спорова има своју теоријску, али и
практичну димензију. Најчешћа подела управних спорова
је на: (1) субјективне и објективне управне спорове и (2)
спорове ограничене и пуне јурисдикције.

1.3.1. Субјективни и објективни управни спор
Иако као основ ове поделе могу да се узму различити
критеријуми, најзначајнији за ову поделу је циљ због кога се
управни спор води. Субјективни управни спор је онај спор
који се покреће са циљем заштите конкретног субјективног
права, а објективни са циљем опште заштите законитости.
У нашем праву, субјективни управни спор увек покреће
индивидуална странка (грађанин или правна лица попут
предузећа, удружења грађана и других, а у одређеним
случајевима и субјекти који немају својство правног лица,
нпр. насеља која нису општине или градови, спонтана
нерегистрована удружења грађана и др.), када сматрају да је
повређено неко њихово субјективно право, односно право
о коме је у управном поступку решавао надлежни орган
јавне управе (нпр. зато што је грађанину одбијен захтев за
инвалидску пензију или дечији додатак, за материјално
обезбеђење, за издавање грађевинске дозволе, за издавање
дозволе за емитовање програма и сл).

8

О карактеристикама и специфичностима управног спора опширније: Стеван Лилић, ЗУП & ЗУС (са компаративним законодавством
и регистром појмова), Савремена администрација, Београд, 1999.
стр. 211-225.
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Данас постоји огроман број ситуација у којима грађани (и
друга лица) могу да остваре своја права само ако је претходно
спроведена класична административна процедура - управни
поступак и ако је орган управе, спроводећи ту процедуру,
утврдио да грађанину (другом лицу - странци), у складу са
законом, такво право заиста и припада. У Републици Србији
бројни и разноврсни органи управе у најширем смислу те
речи (нпр. министарства, дирекције, инспекторати, јавне
агенције, независни државни органи, центри за социјални
рад, општинске и градске управе, Фонд за пензијско и
инвалидско осигурање и др.) свакодневно доносе на хиљаде
управних аката (решења), а често се дешава да грађанин о
чијем се праву одлучује није задовољан одлуком органа јер је
његов захтев одбијен, па самим тим није остварио право за
које сматра да му по закону припада.

Објективни управни спор је онај управни спор који не
покреће грађанин већ надлежни државни орган (нпр. јавни
15
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У том случају, грађанин чији је захтев одбијен,
односно који није остварио своје право у управном поступку, мора најпре да искористи једно редовно правно
средство у овом поступку - жалбу. О жалби увек одлучује
хијерархијски виши орган управе, те се тај облик контроле,
због тога што је врши сама „управа“, назива још и
хијерархијском - инстанцом контроле управе. Ако је странка
изјавила жалбу вишем органу управе, а виши орган потврди
решење првостепеног органа којом странка није задовољна
јер јој је право ускраћено, решење (управни акт) постаје
коначно. И поред „провере“ коју у поступку по жалби у
вези са доношењем решења (управног акта) врши „виши“
орган, чести су случајеви да грађанин и даље сматра да му
је право које му по закону припада, незаконито ускраћено.
Незадовољна странка тада може покренути управни спор
као спољни облик контроле управе од страна суда, у коме
ће суд одлучивати о законитости коначног управног акта о
коме се одлучивало у управом поступку. Такав управни спор
се зове субјективни.
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тужилац, јавни правобранилац) када сматра да је управним
актим којим је уважен захтев странке (и странка самим тим
остварила неко право) повређен закон у корист странке (нпр.
неко конкретно лице остварило је право на дечији додатак
иако на основу прописа то право није имало или му је нпр.,
издата грађевинска дозвола иако за то не испуњава прописане
услове). Под истим условима који важе и за грађане и правна
лица када је њихов захтев одбијен, надлежни државни орган,
пошто је претходно искористио правна средства (жалбу) у
управном поступку, може покренути управни спор са циљем
опште заштите законитости (односно објективног права).
Такав управни спор назива се објективни управни спор.

1.3.2. Спор ограничене и спор пуне јурисдикције
Спор ограничене и спор пуне јурисдикције могу се
разликовати с обзиром на радње које суд предузима у тим
поступцима.
У поступку ограничене јурисдикције суд доноси одлуку
на основу чињеница и доказа који су утврђени у претходно
спроведеном управном поступку (и пред првостепеним
и пред другостепеним органом). Одлука може бити
уважавајућа и у том случају предмет се враћа туженом органу
на поновно одлучивање у складу са налогом који је суд изнео
у својој пресуди. Одлука суда може бити и одбијајућа, у том
случају суд потврђује оспорену одлуку туженог органа.
У поступку пуне јурисдикције суд одлучује на основу
чињенице и доказа који су утврђени на усменој јавној
расправи пред судом, али има у виду и чињенице и доказе
који су утврђени у управном поступку пред органима
управе. Одлука коју суд у овом поступку доноси у целини
замењује оспорену одлуку туженог органа, односно његова
пресуда у целини замењује оспорени управни акт. У том
случају предмет се не враћа органу управе на поновно
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одлучивање, па се може рећи да на овај начин суд одлучује о
самој управној ствари која је предмет спора.

1.4. Најчешћи случајеви пред Управни судом

9

Подаци о случајевима могу се пронаћи на званичној интернет
презентацији Управног суда: http://www.up.sud.rs
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Од 1. јануара 2010. године, започео је са радом нови
суд посебне надлежности за решавање управних спорова
- Управни суд. Према доступним подацима, у досадашњој
пракси Управног суда, већина предмета су управни спорови
о законитости коначних управних аката републичких органа
управе, од којих најчешће: акти Републичке управе јавних
прихода (поводом пореза, доприноса, комуналне таксе,
итд.), остали акти из надлежности Министарства финансија
Републике Србије (враћање земљишта и обештећење,
самовласно заузеће земљишта, експропријација итд.).
Такође, велики је број предмета поводом аката других
министарстава Републике Србије (унутрашњих послова,
урбанизма и грађевине, за социјална питања, трговине итд.),
Владе Републике Србије, Народне банке Србије, Адвокатске
коморе Србије, Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, Националне службе за запошљавање итд.9

2. ВОДИЧ КРОЗ ЗАКОН О УПРАВНИМ
СПОРОВИМА (ЗУС)
2.1. Појам и предмет управног спора
и појам управног акта
Заштита права грађана пред Управним судом

•

Шта је управни спор?

Управни спор је специфичан управносудски поступак, у
коме Управни суд одлучује о законитости коначних управних
аката донетих у управном поступку, осим у случају оних
управних аката за које није предвиђена другачија судска
заштита.
•

Шта регулише Закон о управним споровима?

Закон утврђује шта је предмет управног спора,
надлежност за решавање управних спорова, странке у
управном спору, правила поступка која спроводи Управни
суд и извршење донетих судских пресуда.
•

Шта је циљ управног спора?

Циљ управног спора је заштита појединачних права
и правних интереса и законитости решавања у управним
и другим Уставом и законом предвиђеним појединачним
стварима.
Први циљ подразумева да управни спор могу покренути
физичко, правно или друго лице (субјекти који могу бити
носиоци права и обавеза о којима се решавало у управном
поступку, нпр. насеље, група грађана, део привредног
друштва са овлашћењима у правном промету, државни
орган, орган јединице локалне самоуправе и сл.), када
сматрају да им је управним актом повређено право или
на закону заснован интерес. Полазећи од тога, у таквим
18

•

Који орган је надлежан за решавање управног спора?

Орган надлежан за одлучивање у управним споровима
јесте Управни суд. Иако је оснивање Управног суда било
предвиђено још Законом о уређењу судова из 2001. године,
он је започео са радом тек 1. јануара 2010. године. Његово
седиште је у Београду, а адреса је Немањина 9, 11000 Београд.
•

Како одлучује Управни суд у управном спору?

У управним споровима суд одлучује у већу састављеном
од троје судија, осим ако овим законом није другачије
одређено. Да би се обезбедила правичност суђења, суд одлучује на основу закона, у разумном року, на подлози чињеница
утврђених на усменој јавној расправи.
•

Шта је предмет управног спора?

Предмет управног спора је управни акт, који је увек
појединачни правни акт. Међутим, управни спор се не може
19

Водич кроз Закон о управним споровима

ситуацијама би судској контроли били подвргнути само они
управни акти за које појединци или правна лица на које се ти
акти односе, сматрају да им је повређено право или правни
интерес, а не и они управни акти којима је повређен закон
у њихову корист (нпр. признато право на дечији додатак
иако нису испуњени законски услови). Он је везан за појам
субјективног управног спора о коме је већ било речи.
Други циљ је општа заштита законитости решавања
у управним (и другим) стварима, када надлежни државни
орган (јавни тужилац и јавни правобранилац) сматрају да је
управним актом којим је уважен захтеве странке (и странка
самим тим остварила неко право) повређен закон у корист
странке (нпр. неко конкретно лице остварило је право на
дечији додатак иако нису испуњени законски услови). Он је
везан за појам објективног управног спора о коме је такође
претходно било речи.

Заштита права грађана пред Управним судом

водити против било ког управног акта, већ само против
коначног управног акта. То значи да се управни спор може
покренути само против управног акта који је донет у другом
степену, као и против првостепеног управног акта против
кога се не може изјавити жалба у управном поступку.
Коначни управни акт је управни акт који је надлежни орган
донео у поступку по жалби, као и управни акт који је донет у
првом степену, против кога се на основу изричите законске
одредбе не може изјавити жалба.
На пример, против већине управних аката које доноси
министар одређеног министарства у првостепеном управном поступку жалба се може изјавити само када је то посебним законом изричито одређено. Ако то није изричито
законом одређено, управни акт који министар доноси у
првостепеном (управном) поступку јесте коначни управни
акт и против њега се може покренути управни спор. У
случају када је жалба против решења министра дозвољена, о
њој ће решавати Влада. У одређеним ситуацијама утврђеним
законом и сама Влада може да донесе управни акт у
првом степену. Закон о Влади предвиђа да Влада решењем
одлучује „...у управним стварима и о другим питањима од
појединачног значаја“.10 Против решења које Влада доноси у
првом степену никада се не може изјавити жалба, што значи
да је оно коначно већ у првом степену, а против њега се може
покренути управни спор.
•

Како је дефинисан појам управни акт?

Управни акт у смислу Закона о управним споровима
јесте „...појединачни правни акт којим надлежни орган,
непосредном применом прописа, решава о одређеном праву
или обавези физичког или правног лица, односно друге
странке у управној ствари”.
10

Упореди Закон о Влади, „Службени гласник РС“ бр. 55/05, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12.
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•

Шта је управна ствар?

Управна ствар у смислу Закона о управним споровима,
јесте „...појединачна неспорна ситуација од јавног интереса у
којој непосредно из правних прописа произлази потреба да
се будуће понашање странке ауторитативно правно одреди“.
То је заправо правна ситуација у којој управа, непосредно
на основу прописа, одлучује (решава) о признавању неког
права или утврђивању неке обавезе која се односи на тачно
одређено лице у конкретном случају.
•

Под одређеним условима, управни спор може се
покренути и кад надлежни орган о захтеву, односно о жалби
странке није донео одговарајући управни акт, тј. у случају
„ћутања управе“. Према Закону о управним споровима,
ситуација „ћутања управе“ постоји када другостепени орган
није у року од 60 дана или у посебном, прописом одређеном,
краћем року донео решење по жалби странке против
првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року од
седам дана по поновљеном тражењу.11
•

Да ли други акти управе (правни и материјални) могу
да буду предмет управног спора?

Предмет управног спора не могу бити општи правни
акти који доноси управа (правилник, наредба, упутство и др.)
нити материјални акти управе односно управне радње (нпр.
акт којим се потврђује неки податак, вођење евиденције,
саопштавање или принудне радње).

11

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 15. и чл. 19
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Да ли управни спор може да се води у случају када
је државни орган био дужан да донесе управни акт у
одређеном року, а то није учинио („ћутање управе“)?

Заштита права грађана пред Управним судом

•

У ком поступку се доноси управни акт о коме 		
Управни суд решава у управном спору?

У управном поступку. Управни поступак је уређен
Законом о општем управном поступку.12 То је поступак
у коме надлежни орган непосредном применом прописа,
доноси управни акт којим решава о правима или обавезама
физичког, правног или другог лица (странке), у управној
ствари. Да би уопште могло да дође до судске контроле
законитости управног акта, надлежни орган треба да донесе
(коначни) управни акт (осим у ситуацији „ћутања управе“,
у којој постоји фикција да управни акт постоји иако не
постоји и претпоставка да је такав управни акт негативан
ако другачије није одређено законом).
•

Које „врсте“ управних аката познаје Закон о општем
управном поступку?

Решења и закључке. Решење донето у управном поступку
јесте управни акт надлежног органа којим је решена управна
ствар која је била предмет управног поступка, односно то
је одлука о главној ствари (праву или обавези појединца у
конкретном случају). Када је решење коначно, против њега
се може покренути управни спор.
Закључак је управни акт којим се не решава управна
ствар, већ се одлучује о питањима процесног карактера у
вези са вођењем управног поступка. Закључак по правилу
није у писаној форми, али може да буде, нпр. у случају када
се на закључак може изјавити посебна жалба. У том случају,
закључак има карактер коначног управног акта и против
њега се може покренути управни спор.

12

Упореди: Закон о општем управном поступку, „Службени лист СРЈ,
бр. 33/97, 31/01; „Службени гласник РС“ бр. 30/2010.
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•

Шта садржи решење као управни акт и како 		
оно „изгледа“?

Решење мора да садржи следеће саставне делове: увод,
диспозитив, образложење, упутство о правном средству и
индентификационе елементе (назив органа који га доноси,
број, датум доношења, потпис овлашћеног лица, печат
органа).

Водич кроз Закон о управним споровима
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ПРИМЕР ДРУГОСТЕПЕНОГ
РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ КОЈИМ СЕ
ОДБИЈА ЖАЛБА СТРАНКЕ

Заштита права грађана пред Управним судом

____________________
____________________
(назив и седиште органа)
Број: ______________
Датум: ______________

(назив органа који решава по жалби), решавајући по жалби ( име и
презиме жалиоца) изјављеној против решења број ( назив и седиште
органа који је донео решење ) од ________ а на основу члана 213. Закона о
општем управном поступку доноси:
Р Е Ш Е Њ Е
Одбија се жалба на решење (део решења) ( назив и седиште органа који
је донео решење ) број _____ од _________ године, као неоснована и
потврђује се ожалбено решење.

Образложење
Решењем ( назив органа који је донео решење), број ____од________
године, жалилац је _____________________________________________
______________________________________________________________
Разматрајући жалбу, ___________________________, поводом ожалбеног
решења и увидом у списе предмета, утврдио _______________________
________________________________________________, те да је жалба
неоснована и да се ожалбено решење потврђује.
Сходно свему изложеном орган је одлучио као у диспозитиву.
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним
судом у року од 30 дана од дана достављања решења.
У Београду _____________.
Достављено:
1.
2.
МП
____________________
(потпис руководиоца орана)
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•

Шта се подразумева под појмом „надлежни орган“?

Надлежним органом, у смислу овог закона, сматрају се
државни органи, органи аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, привредна друштва, јавна и друга предузећа, установе, организације и појединци, као и посебни
органи, када у вршењу јавних овлашћења решавају у
управним стварима.
•

Који су према Закону о управним споровима, 		
законски разлози за вођење управног спора?

(1) ако у акту није примењен закон, пропис заснован
на закону или други законито донет пропис или
општи акт, односно:
- зато што у акту уопште није примењен закон,
пропис заснован на закону или други законито
донет пропис или општи акт; или
- зато што у акту закон, пропис заснован на закону
или други законито донет пропис или општи акт
није правилно примењен, односно јесте примењен,
али не како треба;
(2) ако је акт донео ненадлежни орган;
(3) ако се у поступку који је акту претходио није 		
поступило по правилима поступка;
(4) ако чињенично стање није правилно утврђено,
односно зато што је из утврђених чињеница изведен
неправилан закључак у погледу чињеничног стања;
(5) ако је у акту који је донет по слободној оцени орган
прекорачио границе законског овлашћења или ако
такав акт није донет у складу са циљем у којем је
овлашћење дато;
25
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У Закону о управним споровима се посебно утврђују
разлози за вођење управног спора. Управни акт може се
побијати:

(6) ако је тужени поновио свој ранији акт који је већ
поништен пресудом; и
(7) ради утврђивања незаконитости донетог акта који је
без правног дејства.13

2.2. Странке у управном спору
Заштита права грађана пред Управним судом

•

Ко су странке у управном поступку?

За разлику од управног поступка у коме се доноси
управни акт, који је по правилу једностраначки поступак и у
коме су главни учесници орган (управе) и странка, управни
спор је увек двостраначки поступак. Странке у управном
спору су: тужилац, тужени и заинтересовано лице, с тим
што се као странке најчешће појављују тужилац и тужени.
•

Ко је тужилац?

Тужилац у управном спору јесте лице које сматра да је
управни акт незаконит. Тужилац може бити:
(1) физичко лице (појединац) или правно лице, које
сматра да му је управним актом повређено неко
право или на закону заснован интерес;
(2) државни орган, организација, пословна јединица,
насеље, група лица и др. који немају својство 		
правног лица, под условом да су били носиоци
права и обавеза о којима се решавало у управном
поступку;
(3) јавни тужилац ако је управним актом повређен
јавни интерес у корист појединца или правног лица,
односно јавно правобранилаштво ако су управним
актом повређена имовинска права и интереси
13 Упореди Закон о Влади, „Службени гласник РС“ бр. 55/05, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12.
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Републике Србије, аутономне покрајине или 		
јединице локалне самоуправе.14
•

Ко је тужени?

14

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 11.

15

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 11.
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Тужени (тужена страна) у управном спору је доносилац
управног акта, односно орган чији се управни акт оспорава
(државни органи и други субјекти кад у вршењу поверених
јавних овлашћења решавају у управним стварима). У случају
„ћутања управе“, тужена страна је орган који је био дужан
да донесе управни акт, а није га донео у предвиђеним
роковима,односно ...”орган који по захтеву, односно по
жалби странке није донео управни акт”.15
Тужени у управном спору могу бити: 1. Министарства
и органи управе у саставу министарстава Републике Србије;
2. Органи локалне самоуправе (градови и општине); 3.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
и други фондови и фондације; 4. Јавна предузећа која су
основале Влада Републике Србије и Влада АП Војводине,
као и она која је основала градска или општинска владе; 5.
Агенције Владе Републике Србије.
• Ко је заинтересовано лице?
Заинтересовано лице је треће лице коме би поништај
оспореног управног акта непосредно био на штету и оно
такође има положај странке. У интересу тог лица је да управни акт који оспорава тужилац брани, а не да га напада.
За разлику од тужиоца и туженог, који обавезно морају
учествовати у спору, заинтересовано лице није обавезан
учесник у спору. То значи да заинтересовано лице, иако
није тужилац ни тужени, може у њему учествовати као да је
странка. Међутим, за разлику од тужиоца, заинтересовано
лице, пошто је у његовом интересу да донети управни акт

Заштита права грађана пред Управним судом

остане на правној снази, никада није лице које тужбом
покреће управни спор (јер се тужбом управни акт оспорава).16
Заинтересовано лице, када се појави као странка у
управном спору, објективно стоји на страни туженог, односно
доносиоца управног акта. Разлог је у томе што је, за разлику
од тужиоца у управном спору (који је увек заинтересован
да се оспорени управни акт поништи), тужени у управном
спору увек заинтересован да акт који је донео остане на снази,
тј. да не буде поништен. Због статуса странке, Управни суд
је дужан да заинтересованом лицу доставља преписе тужбе
и других аката (нпр. ради давања одговора), да га позива
на усмену јавну расправу, да му доставља пресуду, односно
решење, против којег може употребити правна средства
итд.17

2.3. Покретање управног спора и тужба
•

Како се покреће управни спор?

Управни спор покреће се тужбом.18 Тужба у управном
спору је процесно-правно средство којим се покреће
управносудски поступак. Према томе, основно правно
дејство тужбе у управном спору је покретање управног
спора. У процесно-правном смислу, тужба (actio) јесте
правно средство којим се покрећу и други судски поступци
(парнични, кривични, ванпарнични).

16

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 11.

17

Упореди: Стеван Лилић, Управно право – Управно процесно 		
право, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени
гласник, Београд, 2008, стр. 702-703.

18

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 17.
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Да ли тужба одлаже извршење управног акта против
кога је поднета?
„За разлику од жалбе у управном поступку, тужба, по

16
Упореди:
о управним
споровима,
„Службени
РС”,
бр.
правилу,
не Закон
спречава
извршење
управног
актагласник
против
кога
111/09, чл.Другим
13. Судска
пракса: тужба
СВС, Ужу –управном
6030/58. Наведено
је поднета.
речима,
спору према:
нема
Славољуб Поповић, Јованка Савиншек, Коментар Закона о управодложно
(суспензивно) дејство, што значи да се подношењем
ним споровима, Београд, 1997, стр. 76.
тужбе аутоматски не одлаже извршење решења против којег
17 Упореди: Стеван Лилић, Управно право – Управно процесно право,
је поднета.
Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, Београд,
2008, стр.по
702–703.
Међутим,
захтеву тужиоца, суд може одложити

извршење коначног управног акта којим је мериторно
одлучено у управној ствари,27до доношења судске одлуке,
уколико би извршење тог решења нанело тужиоцу штету
која би тешко могла да се надокнади, а одлагање није
противно јавном интересу нити би се одлагањем нанела
већа или ненадокнадива штета противној странци, односно
заинтересованом лицу.
•

Коме се тужба подноси и како?

Тужба се подноси Управном суду. Тужба може бити
предата искључиво у седишту суда у Београду, непосредно
на шалтеру за пријем у току радног времена, од 7.30 до
15.30 часова или послата поштом, на адресу Управног суда,
Београд, Немањина 9. Тужба се може изјавити и на записник
код суда. Дан предаје тужбе пошти препоручено, односно
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•

Водич кроз Закон о управним споровима

доставља преписе тужбе и других аката (на пример, ради
давања одговора), да га позива на усмену јавну расправу, да
му доставља пресуду, односно решење против којег може
употребити правна средства итд.17

дан изјављивања тужбе на записник, сматра се даном предаје
суду. ЗУС садржи и друга детаљна правила о предаји тужбе.19

Заштита права грађана пред Управним судом

• У ком року се може поднети тужба против коначног
управног акта?
Тужба се подноси у року од 30 дана од дана достављања
управног акта странци која тужбу подноси. Тај рок важи и
за државни орган овлашћен за подношење тужбе (нпр. за
јавног тужиоца или правобраниоца), ако му је управни акт
достављен, а у супротном случају, када му управни акт није
достављен, он може поднети тужбу у року од 60 дана од дана
достављања управног акта странци у чију је корист акт донет.
•

Шта ће се десити ако тужба није поднета у року?

Уколико је тужба поднета после истека поменутих рокова, сматра се неблаговременом. У том случају, Управни суд
ће донети решење, којим ће тужбу одбацити.
•

Која правила важе у вези са ситуацијом „ћутања
управе“?

У случају „ћутање управе’’ постоје посебна правила
поступања у вези са предајом тужбе, и то:
(1) ако другостепени орган није у року од 60 дана од
дана пријема жалбе или у року који је одређен
посебним прописом донео решење по жалби странке
против првостепеног решења, а не донесе га ни у
даљем року од седам дана по поновљеном тражењу
(другостепеном органу), странка може покренути
управни спор, као да јој је жалба одбијена;
(2) на исти начин може поступити странка и кад по
њеном захтеву није донео решење првостепени орган
против чијег акта се не може изјавити
19

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 18, чл. 20-2
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жалба.20 Међутим, ако првостепени орган против
чијег акта има места жалби није у року од 60 данаили
у посебном, прописом одређеном, краћем року донео
решење по захтеву, странка има право да се обрати
жалбом другостепеном органу (због непоступања
првостепеног органа). Против решења другостепеног
органа странка може покренути управни спор, а
може га под поменутим условима покренути и ако
другостепени орган не донесе решење.
•

Шта чини садржај тужбе?

(1) име и презиме, адресу и место становања, односно
назив и седиште тужиоца;
(2) означење управног акта против кога се тужба
подноси;
(3) разлоге због којих се тужба подноси, као и предлог
у ком правцу и обиму се предлаже поништај управног акта, као и потпис тужиоца.
Ако се тужбом тражи повраћај ствари или накнада
штете, мора се ставити и определити одређен захтев у
погледу ствари или висине претрпљене штете.
•

Шта се мора поднети уз тужбу?

Уз тужбу се мора поднети управни акт против кога се
тужба подноси у оригиналу или копији. Такође, уз тужбу се
подноси и по један препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице, ако таквих има.

20

Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“, 111/09,
чл. 19.
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Да би се могло поступати по тужби, тужба мора имати
прописани садржај. Законом је предвиђено да тужба мора да
садржи:

Заштита права грађана пред Управним судом

•

Шта је тужбени захтев у тужби?

Тужба у управном спору мора садржати тужбени
захтев. Док је тужба правно средство којом се у процесном (формалном) смислу покреће управни спор као
управносудски поступак, дотле је тужбени захтев у материјално-правном смислу захтев да се поништи оспорени
управни акт. Легитимација (овлашћење) тужиоца да поднесе
тужбу, односно истакне тужбени захтев садржан у њој,
проистиче из околности да тужилац тврди да је управни акт
незаконит, јер сматра да му је управним актом повређено
неко право (интерес), због чега тужбом и покреће управни
спор, и од надлежног суда захтева да оспорени управни акт,
као незаконит, поништи. Из тога произлази да свака тужба
у управном спору у основи има исти тужбени захтев - да се
оспорени управни акт поништи као незаконит.
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ПРИМЕР ТУЖБЕ У УПРАВНОМ СПОРУ
УПРАВНИ СУД
Немањина 9
11000 Београд
ТУЖИЛАЦ:_____________из_______________ ул.__________бр. _____
ТУЖЕНИ:______________,из______________ул.___________ бр. _____
Т У Ж Б А

Тужени орган ___________ донео је оспорено решење дана _______ којим
је одбијена жалба тужилаца поднета против решења __________ бр. ____
од _______ године. Оспорено решење тужиоци су примили дана ______
године.
Доказ: Решење _______________ бр: __________ од __________ године.
Тужилац подноси тужбу Управном суду против оспореног решења, у
законском року, услед незаконитости јер:
1) у акту није уопште, односно није правилно примењен закон;
2) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка;
3) чињенично стање је непотпуно утврђено и из утврђених чињеница је
изведен неправилан закључак у погледу чињеничног стања.
Образложење: _________________________________________.
		Доказ: __________________________________.
Из изнетих разлога и предочених доказа, предлажем Управном суду да
тужбу уважи и донесе:
П Р Е С У Д У
ТУЖБА се УВАЖАВА и ПОНИШТАВА се решење Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигуране - Дирекција број: П-198534 од
04.09.2012.
У Београду, дана ___________ године.			
Тужилац_______________
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За поништај решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање - Дирекција број: П-123456 од 02.03.2012 (примљено 10.03.2012)
Примерака: 2

2.4. ПОСТУПАК ПО ТУЖБИ

Заштита права грађана пред Управним судом

•

Које су „фазе“ управног спора?
Поступак по тужби у управном спору можемо поделити
у две фазе: (1) претходни поступак по тужби и (2) поступак
по тужби.
• Шта је претходни поступак по тужби и шта Управни
суд ради у овом поступку?
Управни суд, у претходном поступку по тужби утврђује
да ли тужба испуњава формалне услове како би се у
управном спору одлучивало о тужбеном захтеву и суштини
ствари, односно о законитости управног акта. Управни суд
у овој фази поступка утврђује само да ли су испуњене тзв.
процесне претпоставке, односно формални услови за вођење
управног спора.
• Којим појединачним судским актом Управни суд
може да одбаци тужбу?
У случају када нису испуњени формални услови за
вођење управног спора, Управни суд ће тужбу одбацити
решењем, као судским актом, без одлучивања о законитости
управног акта.
• У којим случајевима ће Управни суд одбацити тужбу
у претходном поступку?
Суд односно судија појединац ће, у претходном поступку
по тужби, одбацити тужбу из следећих законских разлога:
(1) због неуредности тужбе. Неуредност тужбе подразумева да је тужба непотпуна или да је неразумљива.
Уколико је тужба непотпуна или неразумљива, судија појединац ће позвати тужиоца да у одређеном
року отклони недостатке тужбе. Ако тужилац у
оставље-ном року не отклони недостатке, суд ће
тужбу одбацити као неуредну; 			
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21

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 25-26.
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(2) ако утврди да је тужба неблаговремена (није
изјављена у законом утврђеном року) или да је
поднета пре времена (у ситуацији „ћутања управе’’).
У првом случају суд ће решењем одбацити тужбу
као неблаговремену (због неблаговремености), а у
другом као превремену (због превремености);
(3) ако акт који се тужбом оспорава није управни
акт односно акт о чијој се законитости одлучује у
управном поступку, јер само такав акт може бити
предмет управног спора, а ако је тужба поднета
против неког другог акта, тужба ће бити одбачена
решењем као недопуштена;
(4) ако уз тужбу поднету због „ћутања управе“ нису
приложени сви законом предвиђени докази;
(5) ако је очигледно да управним актом који се тужбом
оспорава не дира у право тужиоца или у његов
непосредни лични интерес заснован на закону, услед
чега подносилац тужбе нема (активну) легитимацију
да води управни спор;
(6) ако је после подношења тужбе оспорни акт поништен
по тужби друге странке;
(7) ако се против управног акта који се тужбом
оспорава могла изјавити жалба, па није уопште или
није благовремено изјављена, или је жалилац од ње
одустао у току другостепеног управног поступка;
(8) ако већ постоји правноснажна одлука донета у
управном спору у истој ствари. Ово је ситуација која
проистиче из начела да се у истој ствари не може
два пута одлучивати (ne bis in idem), односно начела
пресуђене ствари, по којој се не може поново судити
ако је ствар већ пресуђена (res iudicata).21

Важно је напоменути да против решења судије појединца
којим се одбацује тужба из поменутих разлога, подносилац
тужбе има право на приговор у року од 8 дана од дана
достављања решења. У том случају, о приговору одлучује
посебно веће суда састављено од троје судија, после одржане
усмене јавне расправе, ако је подносилац приговора захтевао
одржавање расправе.22

Заштита права грађана пред Управним судом

•

Да ли je Зaконом о управним споровима предвиђена
ситуација да Управни суд већ у претходном поступку
по тужби може да поништи управни акт?

Осим испитивања формалних услова за вођење управног спора, у претходном поступку може доћи и до једне
посебне ситуације у којој долази до поништаја управног
акта у претходном поступку. Та ситуација постоји када суд
не одбаци тужбу из свих законом прописаних разлога у
претходном поступку, али уколико нађе да оспорени управни
акт садржи такве битне недостатке у облику и саставним
деловима који га чине очигледно незаконитим (нпр. управни
акт нема диспозитив, не зна се који га је орган донео и сл.)
суд ће у претходном поступку, не улазећи у поступак по
тужби, својом пресудом (а не решењем) поништити такав
акт, уз позивање туженог органа да се претходно изјасни.
•

Шта ће се десити ако у току управног спора орган
који је донео управни акт чија се законитост 		
оспорава пред Управним судом, поништи или измени?

У току претходног поступка у управном спору, као
и у току редовног поступка, може доћи до ситуације да

доносилац оспореног управног акта поништи или измени
свој управни акт, чиме практично показује да прихвата
тужбу. У том смислу, ако доносилац оспореног акта за време
судског поступка донесе други акт којим се мења или ставља
22 Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 25-26.
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ван снаге управни акт против кога је управни спор покренут,
као и кад у случају “ћутања управе” накнадно донесе управни
акт, тај орган ће, осим тужиоца, известити и суд пред којим
је спор покренут.
•

Шта ће тада Управни суд урадити?

•

Шта је поступак по тужби и шта Управни суд ради у
том поступку?

У поступку по тужби решава се управни спор и
доноси одлука о законитости управног акта. Садржински
посматрано, поступак по тужби подразумева разматрање
тужбеног захтева и доношење судске одлуке. У процесном
смислу, поступак по тужби подразумева доношење пресуде
којом се тужбени захтев усваја (и оспорени акт поништава)
или доношење пресуде којом се тужбени захтев одбија (чиме
оспорени акт остаје на снази). Поступак по тужби спроводи
се ако суд својим решењем не одбаци тужбу и не поништи
акт због тога што садржи битне недостатке који спречавају
вођење спора у претходном поступку.24

23

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 29.

24

Упореди: Стеван Лилић, Управно право – Управно процесно
право, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени
гласник, Београд, 2008. стр. 711.
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Суд ће тада позвати тужиоца да се у року од 15 дана
изјасни да ли је накнадно донетим актом задовољан или
остаје при тужби и у ком обиму, односно да ли тужбу
проширује и на нови акт. Ако тужилац изјави да је накнадно
донетим актом задовољан, или ако не да никакву изјаву у
одређеном року, суд ће донети решење о обустави поступка.
Ако тужилац изјави да новим актом није задовољан, суд ће
наставити поступак.23

•

Шта суд испитује поступку по тужби?

У поступку по тужби, суд испитује законитост оспореног управног акта у границама тужбеног захтева, али
при томе није везан разлозима тужбе. То значи да суд може
поништити оспорени управни акт из других разлога, а не из
оних које је тужилац навео.

Заштита права грађана пред Управним судом

•

Која је прва процесна радња у редовном поступку
по тужби?

Прва процесна радња у поступку је достављање тужбе
на одговор туженој страни и заинтересованим лицима ако
их има. Одговор на тужбу даје тужени у року који одреди
суд у сваком поједином случају, с тим што тај рок не може
бити краћи од 8 дана, нити дужи од 30 дана. У остављеном
року тужена страна је дужна да суду пошаље све списе који
се односе на предмет. Ако тужена страна и после другог
тражења не пошаље списе предмета или изјави да их не може
послати, суд може решити ствар и без списа.
•

Која је најважнија процесна радња у редовном 		
поступку по тужби?

Усмена јавна расправа је, доношењем новог Закона о
управним споровима 2009. године, постала главна процесна
радња у редовном поступку по тужби (то претходно није
био случај јер је суд према ранијем Закону из 1996. године
расправљао и решавао о управним споровима без присуства
странака и других евентуалних учесника на основу чињеница
утврђених у управном поступку).
•

На подлози којих чињеница Управни суд решава
управни спор?

Важећим Законом је предвиђено да суд решава управни
спор на основу утврђених чињеница на одржаној усменој
јавној расправи.
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Међутим, Управни суд може да одлучује и без одржавања
усмене јавне расправе (при чему је дужан да посебно наведе
разлоге због којих није одржао усмену јавну расправу) на
подлози чињеница које су утврђене у спроведеном управном
поступку, само ако је предмет спора такав да:
(1) очигледно не изискује непосредно саслушање
странака и посебно утврђивање чињеничног
стања;
(2) ако странке на то изричито пристану.
Да ли су Законом о управним споровима предвиђене
ситуације када усмена јавана расправа мора увек да
буде одржана?

Законом су утврђени разлози услед којих усмена расправа увек мора да буде одржана. Ти случајеви су:
(1) због сложености предмета спора;
(2) ради бољег разрешења стања ствари;
(3) ако тужени у остављеном року не достави све списе
предмета или ако изјави да их не може доставити, па
суд решава спор и без списа, утврђујући чињенично
стање на усменој јавној расправи;
(4) ако су у управном поступку учествовале две или
више странака са супротстављеним интересима и
(5) када суд утврђује чињенично стање ради решавања у
спору пуне јурисдикције.
•

Да ли је усмена расправа јавна?

Усмена расправа је јавна и одржава је веће од троје судија
Управног суда.
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•

•

У којим случајевима је Законом о управним 		
споровима предвиђено да јавност може да буде 		
искључена са усмене расправе?
У одређеним случајевима веће може искључити јавност
за целу расправу или одређени део, ако то захтевају разлози:

Заштита права грађана пред Управним судом

(1)
(2)
(3)

националне безбедности;
јавног реда и морала и
заштите интереса малолетника или 		
приватности учесника у поступку.

•

Којим судским актом суд одлучује о искључењу
јавности?
О искључењу јавности суд одлучује решењем које мора
бити образложено и јавно објављено.25
•

Ко одређује дан одржавања усмене јавне расправе, ко
се позива и ко руководи расправом?
Дан одржавања расправе одређује председник већа и на
расправу позива странке и заинтересована лица ако их има,
а председник и руководи расправом.
•

Да ли се о усменој јавној расправи води записник?
О усменој јавној расправи се води записник у који се
уносе само битне чињенице и околности и њега потписују
председник већа и записничар.
•

Шта ће се десити ако уредно позвана странка не дође
на усмену јавну расправу?

Ако уредно позване странке не дођу на усмену расправу,
не сматра се да су оне одустале о својих захтева, те се њихови
поднесци морају прочитати. Ако на усмену расправу не дођу
ни тужилац ни тужени, а суд не одложи расправу, суд ће
расправити спор и без њиховог присуства.
25

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 33-35.
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•

Како се одвија усмена јавна расправа?

На расправи реч прво добија члан већа који је известилац
(судија известилац). Известилац излаже стање и суштину
спора, не дајући своје мишљење. Затим реч има тужилац,
па заступник туженог и заинтересована лица (ако их има).
Суд на расправи утврђује и које ће доказе извести ради
утврђивања чињеничног стања. Након закључења усмене
расправе, суд решава управни спор.26

• Шта је спор ограничене а шта спор пуне јурисдикције?
То је фаза поступка у којој Управни суд, након што
утврди да је оспорени акт незаконит, решава спор на један
од два начина (који су предходно детаљно описани) и то: решавајући само у судској ствари (законитости управног
акта) и тада је реч о спору ограничене јурисдикције, - или
истовремено и о судској али и о управној ствари (о којој би,
у принципу, требало да решава само органи управе). Значи,
разлика између та два „спора” је у томе што суд у првом случају,
у спору ограничене јурисдикције, уважавајућу тужбу, само
поништава оспорени управни акт (јер је незаконит), али не
решава и саму управну ствар која је била предмет управног
поступка. У спору пуне јурисдикције суд својом пресудом
не само да одлучује о (не)законитости управног акта, већ и
решава управну ствар па својом пресудом потпуно замењује
оспорени управни акт.27
26

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 36-39.

27

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 40-45. и чл.

41

Водич кроз Закон о управним споровима

2.5. СПОР ДЕЛИМИЧНЕ И СПОР
ПУНЕ ЈУРИСДИКЦИЈЕ

Заштита права грађана пред Управним судом

•

Када Управни суд решава у спору ограничене 		
јурисдикције?
Суд решава у спору ограничене јурисдикције:
(1) када пресудом поништава оспорени управни акт
у целини и делимично и враћа предмет надлежном
органу на поновно одлучивање, осим ако у тој ствари
нови акт није потребан;
(2) ако је тужбеним захтевом у тужби захтевано само
да се утврди незаконитост акта без правних дејстава
или се тужбени захтев састојао само у утврђивању
да је тужени поновио свој ранији акт који је већ
поништен пресудом - када се суд ограничава само на
тражено утврђивање и
(3) када нађе да је оспорени управни акт ништав, када
пресудом такав акт оглашава ништавим.
• Шта се дешава након што је управни акт поништен у
спору ограничене јурисдикције?
Када суд поништи акт против кога је био покренут
управни спор, предмет се поново враћа на управни поступак
који се води пред туженим органом који је поништени
управни акт и донео.
• У коју фазу управног поступка се предмет враћа и
којем органу управе?
Предмет се тада враћа у у стање поновног решавања
по жалби, односно стање поновног решавања по захтеву
странке у првостепеном поступку, ако је жалба била законом
искључена (стање пре него што је поништени акт донет).
•

У ком року је државни орган управе дужан да донесе
нови управни акт ако природа ствари налаже да се
уместо поништеног акта донесе други?
Ако према природи ствари у којој је настао управни
спор треба уместо поништеног управног акта донети други,
надлежни орган је дужан да тај акт донесе без одлагања, а
најкасније у року од 30 дана од дана достављања пресуде.
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•

•

У којим случајевима је Законом о управним 		
споровима предвиђено да спор пуне јурисдикције
неће бити вођен?
Спор пуне јурисдикције неће бити вођен у случају када
је орган донео управни акт на основу дискреционе оцене, а
у појединим материјама спор пуне јурисдикције може бити
искључен и одредбама посебног закона.
•

Ако је тужилац у тужби тражио да Управни суд у
својој пресуди реши и управну ствар а суд то не
учини, шта се у том случају дешава?
Ако је тужилац тражио да суд својом пресудом реши и
управну ствар а суд то није учинио, суд је дужан да посебно
наведе разлоге због којих тај захтев није прихватио.
•

Да ли постоје и други случајеви када Управни суд има
обавезу да решава у спору пуне јурисдикције?
У случајевима када би поништење оспореног акта и поновно вођење поступка пред надлежним органом изазвало за
тужиоца штету која би се тешко могла надокнадити, а суд
је сам утврђивао чињенично стање обавезан је да одлучи у
спору пуне јурисдикције, осим ако вођење таквог спора није
изричито законом искључено.
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Да ли је државни орган дужан да поступи по налогу
суда садржаном у пресуди?
Надлежни орган је везан правним схватањем суда, као
и примедбама суда у погледу поступка (који су садржани у
пресуди).
• Када Управни суд решава у спору пуне 			
јурисдикције?
Суд решава у спору пуне јурисдикције у случају када
нађе да оспорени управни акт треба поништити, а природа
ствари дозвољава и подаци поступка пружају поуздан основ
за то да суд пресудом реши и саму управну ствар. Таква
пресуда у свему замењује поништени акт.

•

Шта ће се десити у случају „ћутања управе“?
У случају „ћутања управе”, зависно од околности
случаја, суд ће решити управни спор или у спору делимичне
или у спору пуне јурисдикције.

2.6. ПРАВНИ АКТИ СУДА У УПРАВНОМ
СПОРУ И ВАНРЕДНА ПРАВНА СРЕДСТВА
Заштита права грађана пред Управним судом

•

Који су правни акти Управног суда у управном спору?
То су пресуда и решење.28

•

Шта је пресуда?
Пресуда донета у управном спору је судски акт у којем
суд решава управни спор. Пресудом се тужба уважава као
основана или одбија као неоснована. Ако се тужба уважи као
основана, суд поништава оспорени управни акт као незаконит (спор за поништај, односно спор о законитости, при
чему у одређеним ситуацијама суд може пресудом решити
и управну ствар). Ако нађе да је оспорени акт законит, суд
ће тужбу, као неосновану, одбити. У том случају, оспорени
управни акт ће остати на правној снази. Када се пресудом
усваја тужбени захтев, односно уважава захтев тужиоца,
прави се разлика између: пресуда донетих у спору ограничене
јурисдикције и пресуда донетих у спору пуне јурисдикције, о
чему је већ претходно било речи.
•

Шта је решење?
Управни суд решењем одбацује тужбу или обуставља поступак. У том смислу, решење, као судски акт који се доноси
у управном спору, јесте акт којим се не решава управни
спор већ одређена питања у вези са вођењем управног спора као судског поступка у којем се утврђује законитост управног акта. Решење у управном спору никако не треба
поистоветити са решењем у управном поступку. Заправо,
28 Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 40-48.
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реч је о два различита акта. Први је, понављамо, судски акт,
а други - управни. Решење у управном спору, као судски
акт, има сличности са закључком који у управном поступку,
као управно-процесни акт, доносе органи државне управе,
али је, понављамо још једном, решење у управном спору
појединачни судски акт, а закључак у управном поступку
појединачни управни акт.
•

•

Који су саставни делови пресуде (решења)?
Пресуда (односно решење) мора имати прописане саставне делове, и то: (1) означење суда, (2) име и презиме председника и чланова већа као и записничара, (3) означење
странака и њихових заступника, (4) предмет спора и дан
кад је пресуда (односно решење) донета и објављена, (5)
диспозитив, (6) образложење (које мора бити одвојено од
диспозитива) и (7) поуку о правном средству.
•

Ко потписује пресуду и како се пресуда издаје 		
странкама?
Оригиналну пресуду (односно решење) потписују председник већа и записничар. Пресуда (односно решење) издаје
се странкама у овереном препису.29

29

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник РС“,
111/09, чл. 47.
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Како судско веће доноси пресуду (решење) у 		
управном спору?
Суд доноси пресуду (односно решење) већином гласова.
О већању и гласању води се посебан записник који потписују
сви чланови већа и записничар. Већање и гласање врши се
без присуства странака. Ако је одржана усмена расправа, суд
ће одмах по завршеној расправи усмено објавити пресуду
(односно решење), заједно са најважнијим разлозима. У сложенијим случајевима суд ће донети пресуду најкасније у
року од 15 дана од дана закључења расправе.

ПРИМЕР ПРЕСУДЕ У УПРАВНОМ СПОРУ

Заштита права грађана пред Управним судом

Република Србија
УПРАВНИ СУД
У. 69089/10
22.08.2010. гоине
Београд

У ИМЕ НАРОДА
			
Управни суд у Београду, у већу састављеном од судија: Милена
Миленовић, председник већа, Јадранка Јеличић и Петар Петовић, чланова
већа, са Михајлом Микићем, као записничаром, решавајући одлучујући у
управном спору по тужби тужиоца ___________ кога заступа ___________
ул. _______бр._____, против решења туженог ____________, ради
поништаја решења бр: 11-00-01457/2010-03 од _____ године, у предмету
________ у нејавној седници већа одржаној дана ______године, донео је
П Р Е С У Д У
ТУЖБА СЕ УВАЖАВА, ПОНИШТАВА решење _______,
бр.____, од___године и предмет ВРАЋА надлежном органу на поновно
одлучивање.
Образложење
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________.
Из изнетих разлога, Управни суд Србије је, на основу чл. ____________
Закона о управним споровима („Службени гласник РС бр. 111/09) одлучио
као у диспозитиву ове пресуде.
ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана _____________ године, У. 69089/10
Записничар			
Председник већа -судија
_____________ М.П. 				
_____________
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•

Да ли се против пресуде Управног суда може изјавити
одређено правно средство, на пример жалба?

•

Шта је захтев за преиспитивање судске одлуке?

Захтев за преиспитивање судске одлуке30 је правно
средство које против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу
Врховном касационом суду (највишем суду у Републици
Србији).
•

У којим случајевима може да се поднесе захтев за
преиспитивање судске одлуке?

Законом о управним споровима прописано је да захтев
може да се поднесе:
када је то законом изричито предвиђено;
(1) у случајевима када је суд одлучивао у пуној
јурисдикцији и
(2) у стварима у којима је у управном поступку била
искључена жалба.
30

Упореди: Закон о управним споровима, „Службени гласник
РС“, 111/09, чл. 49-55.
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Уобичајено је да се у поступцима прави разлика између
редовних и ванредних правних средства (такав случај имамо,
на пример, у управном посупку). По правилу, редовна правна средства су она која се увек могу користити (изузев када
је њихово коришћење изричито законом искључено), док
су ванредна правна средства она које се могу користити
само када је то изричито предвиђено, односно под условима
који се посебно наводе. Закон о управним споровима није
предвиђено редовно правно средство (жалба). Он „познаје”
само ванредна правна средства (у управном спору). Полазећи од тога, према Закону о управним споровима, ванредна правна средства у управном спору су: (1) захтев за
преиспитивање судске одлуке и (2) понављање (управносудског) поступка.

Захтев може да се поднесе због повреде закона, другог
прописа или општег акта или повреде правила поступка која
је могла бити од утицаја на решење ствари.

Заштита права грађана пред Управним судом

•

Коме се захтев за преиспитивање судске одлуке
предаје и у ком року?

Захтев се предаје Врховном касационом суду у року од
30 дана од дана достављања странци, односно надлежном
јавном тужиоцу, одлуке суда против које се захтев подноси.
Ако надлежном јавном тужиоцу није достављена одлука суда,
он може поднети захтев у року од 60 дана од дана достављања
одлуке суда странци којој је последњој достављена.
•

Шта захтев за преиспитивање судске одлуке треба
да садржи?
Захтев треба да садржи:
(1) означење судске одлуке чије се преиспитивање
предлаже;
(2) означење подносиоца захтева, као и
(3) разлоге и обим у коме се предлаже преиспитивање.

Ако је захтев непотпун или неразумљив, Врховни
касациони суд ће га одбацити решењем против кога није
дозвољена жалба.
•

Шта ће Врховни касациони суд урадити поводом
поднетог захтева?

Недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који
је поднело неовлашћено лице Врховни касациони суд ће
одбацити решењем. Ако Врховни касациони суд не одбаци
захтев, доставиће га противној странци из управног спора,
која може, у року који суд одреди, поднети одговор на захтев.
Суд против чије је одлуке поднет захтев и тужени дужни су
да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, Врховном
касационом суду, на његов захтев, доставе све списе.
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•

Како Врховни касациони суд решава по захтеву?

•

Који су разлози за понављање поступка?

Поступак завршен правноснажном пресудом или решењем суда поновиће се по тужби странке:
1) ако странка сазна за нове чињенице, или нађе или
стекне могућност да употреби нове доказе на основу којих би спор био повољније решен за њу да
су те чињенице, односно докази били изнети или
употребљени у ранијем судском поступку;
2) ако је до судске одлуке дошло услед кривичног
дела судије или запосленог у суду, или је одлука
издејствована преварном радњом заступника или
пуномоћника странке, његовог противника или
противниковог заступника или пуномоћника, а таква
радња представља кривично дело;
3) ако је судска одлука заснована на пресуди донетој у
казненој или грађанској ствари, а та пресуда је касније
укинута другом правноснажном судском одлуком;
4) ако је исправа на којој се заснива судска одлука лажна
или лажно преиначена, или ако је сведок, вештак или
странка, приликом саслушања пред судом, дала лажан
исказ, а одлука суда се заснива, на том исказу;
5) ако странка нађе или стекне могућност да употреби
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Врховни касациони суд решава по захтеву за преиспитивање судске одлуке, односно без одржавања усмене
расправе, а побијену одлуку испитује само у границама
захтева. Врховни касациони суд пресудом одбија или уважава захтев као основан. Пресудом којом се захтев уважава,
Касациони суд може укинути или преиначити судску одлуку
против које је поднет захтев. Ако Врховни касациони суд
укине судску одлуку, предмет враћа суду чија је одлука
укинута, а тај суд је дужан да изведе све процесне радње и да
расправи питања на која му је указао надлежни суд.

Заштита права грађана пред Управним судом

ранију судску одлуку донету у истом управном спору;
6) ако заинтересованом лицу није омогућено да учествује
у управном спору;
7) ако став из накнадно донете одлуке Европског суда за
људска права у истој ствари може да буде од утицаја
на законитост правноснажно окончаног судског
поступка.
Разлози за понављање поступка наведених под тачкама
1. и 5. биће дозвољени само ако странка без своје кривице
није била у стању да те околности изенсе у ранијем поступку.
•

Који су рокови за тражење понављања поступка?

Понављање поступка може се тражити најкасније у року
од 30 дана од дана кад је странка сазнала за разлог понављања.
Од овог правила постоји и изузетак, у случају да став
из накнадно донете одлуке Европског суда за људска права
у истој ствари може да буде од утицаја на законитост
правноснажно окончаног поступка, када се понављање
поступка може тражити у року од шест месеци од дана
објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
Ако је странка сазнала за разлог понављања поступка
пре него што је поступак пред судом завршен, а тај разлог
није могла употребити у току поступка, понављање се може
тражити у року од 30 дана од дана достављања одлуке суда.
Понављање поступка се не може тражити по протеку
пет година од правноснажности судске одлуке.
•

Како се покреће понављање поступка и ко о 		
понављању одлучјује?

Понављање поступка се покреће тужбом. О тужби за
понављање поступка решава суд који је донео одлуку на коју
се односи разлог за понављање поступка. У тој специфичној
тужби морају се нарочито навести: (1) судска одлука донета у поступку чије се понављање тражи; 2) законски
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разлог понављања и докази, односно околности које чине
вероватним постојање тог основа; (3) околности из којих
произлази да је тужба поднета у законском року и чиме се то
доказује; (4) у ком правцу и у ком обиму се предлаже измена
судске одлуке донете у поступку чије се понављање тражи.
•

Шта се дешава у току понављања поступка?

•

Да ли су пресуде Управног суда обавезујуће?

Правноснажна пресуда суда донета у управном спору
правно је обавезујућа. Обавезујућа пресуда у управном спору
значи да се оне морају на одговарајући начин и извршити.
Међутим, обавезујућа правноснажна пресуда у управном
спору није ограничена само на органе управе чији је акт био
предмет управног спора већ се она непосредно односи и на
тужиоца и заинтересовано лице који су учествовали у спору.
•

Ко одлучује о трошковима спора?
О трошковима спора одлучује Управни суд.
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Водич кроз Закон о управним споровима

Суд ће решењем одбацити тужбу за понављање
поступка ако утврди да је тужбу поднело неовлашћено
лице, или да тужба није благовремена, или да странка није
учинила бар вероватним постојање законског основа за
понављање поступка. Ако суд не одбаци тужбу на основу
одредбе члана 60. ЗУС-а, доставиће је противној странци
из управног спора и заинтересованим лицима, и позваће их
да у року од 15 дана одговоре на тужбу. По истеку рока за
одговор на тужбу, суд решењем одлучује да ли ће дозволити
понављање поступка. Ако суд нађе да има законског основа
за понављање поступка, поновиће се оне процесне радње на
које утичу разлози понављања. После поновљеног поступка
суд доноси пресуду. Пресудом се ранија пресуда може оставити на снази, укинути или преиначити. И против те пресуде
може се изјавити захтев за преиспитивање судске одлуке
Врховном касационом суду.

Заштита права грађана пред Управним судом

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УПРАВНОГ СПОРА
ТУЖИЛАЦ
ТУЖБА

ТУЖЕНИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНО
ЛИЦЕ

УПРАВНИ СУД
СПОР ОГРАНИЧЕНЕ
ЈУРИСДИКЦИЈЕ

СПОР ПУНЕ
ЈУРИСДИКЦИЈЕ
ПРЕСУДА

ЗАХТЕВ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ
СУДСКЕ ОДЛУКЕ

ЗАХТЕВ ЗА
ПОНАВЉАЊЕ
ПОСТУПКА

ВРХОВНИ
КАСАЦИОНИ СУД
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3. АДРЕСАР
3.1. УПРАВНИ СУД
Адреса:
Тел:
Факс:
Е-mail:
Wеb:
Радно време:

Немањина 9, 11000 Београд
+ 381 11 363 51 74
+ 381 11 363 52 85
kabinet@up.sud.rs
www.up.sud.rs
понедељак – петак од 07,30 до 15,30 часова

ОДЕЉЕЊА УПРАВНОГ СУДА:

3.2. ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Адреса:
Немањина 9, 11 000 Београд
Служба председника суда:
+ 381 (0) 11 363 54 95
Секретаријат:
+ 381 (0) 11 363 55 13
Судска писарница (кривична) + 381 (0) 11 363 50 03
Судска писарница (грађанска) + 381 (0) 11 363 50 83
Wеб:
www.vk.sud.rs
Радно време: понедељак – петак од 07,30 до 15,30 часова
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Адресар

1. Крагујевац (за подручја виших судова у Јагодини,
Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу
и Чачку)
Адреса: Кнеза Михајла 2/II, 34000 Крагујевац
Тел:
+ 381 34 617 00 31
2. Ниш (за подручја виших судова у Врању, Лесковцу,
Нишу, Прокупљу и Пироту)
Адреса: Војводе Путника бб, 18000 Ниш
Тел:
+ 381 (0) 18 415 00 92
3. Нови Сад (за подручја виших судова у Зрењанину,
Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу)
Адреса: Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад
Тел:
+ 381 (0) 21 661 68 93

Заштита права грађана пред Управним судом

ПРИЛОГ
ЗАКОН
О УПРАВНИМ СПОРОВИМА
(„Службени гласник РС“ бр. 111/2009)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет и циљ закона
Члан 1.
Овим законом уређује се предмет управног спора, надлежност за решавање управних спорова, странке, правила поступка, правна средства и извршење донетих судских пресуда.
Овим законом обезбеђује се судска заштита појединачних права и правних интереса и законитост решавања
у управним и другим Уставом и законом предвиђеним
појединачним стварима.
Правичност суђења у управном спору
Члан 2.
У управном спору суд одлучује на основу закона и у
разумном року, на подлози чињеница утврђених на усменој
јавној расправи.
Предмет управног спора
Члан 3.
У управном спору суд одлучује о законитости коначних
управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена
другачија судска заштита.
У управном спору суд одлучује и о законитости коначних
појединачних аката којима се решава о праву, обавези или
на закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном
случају законом није предвиђена другачија судска заштита.
Суд у управном спору одлучује и о законитости других
коначних појединачних аката када је то законом предвиђено.
Одредбе овог закона које се односе на управни акт,
примењују се и на друге акте против којих се може водити
управни спор.
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Одређење управног акта
Члан 4.
Управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни
правни акт којим надлежни орган, непосредном применом
прописа, решава о одређеном праву или обавези физичког
или правног лица, односно друге странке у управној ствари.

Одређење управне ствари

Одређење надлежног органа
Члан 6.
Надлежним органом, у смислу овог закона, сматрају се
државни органи, органи аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, привредна друштва, јавна и друга
предузећа, установе, организације и појединци, као и посебни органи, када у вршењу јавних овлашћења решавају у
управним стварима.

Обавезност правноснажних пресуда

Члан 7.
Пресуда донета у управом спору је обавезујућа.
Против пресуде донете у управном спору не може се
изјавити жалба (правноснажна пресуда).

II. НАДЛЕЖНОСТ И САСТАВ СУДА
Управни суд

Члан 8.
Управни спор решава Управни суд.
Управни суд одлучује у већу од три судије, осим ако
овим законом није другачије одређено.
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Члан 5.
Управна ствар, у смислу овог закона, јесте појединачна
неспорна ситуација од јавног интереса у којој непосредно из
правних прописа произилази потреба да се будуће понашање
странке ауторитативно правно одреди.

Врховни касациони суд

Члан 9.
У поступку по захтеву за преиспитивање судске одлуке
против одлуке Управног суда одлучује Врховни касациони
суд.
Врховни касациони суд одлучује у већу од три судије.

III. СТРАНКЕ У УПРАВНОМ СПОРУ
Заштита права грађана пред Управним судом

Странке

Члан 10.
Странке у управном спору јесу тужилац, тужени и
заинтересовано лице.

Тужилац

Члан 11.
Тужилац у управном спору може да буде физичко,
правно или друго лице, ако сматра да му је управним актом
повређено неко право или на закону засновани интерес.
Државни орган, орган аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, организација, део привредног друштва
са овлашћењима у правном промету, насеље, група лица и
други који немају својство правног лица, могу покренути
управни спор ако могу да буду носиоци права и обавеза о
којима се решавало у управном поступку.
Ако је управним актом повређен закон на штету јавног
интереса, управни спор може да покрене надлежни јавни
тужилац.
Ако су управним актом повређена имовинска права и
интереси Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, управни спор може да покрене и
надлежно јавно правобранилаштво.

Тужени

Члан 12.
Тужени у управном спору јесте орган чији се управни
акт оспорава, односно орган који по захтеву, односно по
жалби странке није донео управни акт.
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Заинтересовано лице

Члан 13.
Заинтересовано лице јесте лице коме би поништај
оспореног управног акта непосредно био на штету.

IV. ПРЕДМЕТ УПРАВНОГ СПОРА
Коначни управни акт

Ћутање управе

Члан 15.
Управни спор може се покренути и када надлежни орган
о захтеву, односно жалби странке није донео управни акт,
под условима предвиђеним овим законом.

Повраћај одузетих ствари и накнада штете
Члан 16.
У управном спору може се тражити и повраћај одузетих
ствари и накнада штете која је тужиоцу нанета извршењем
акта који се оспорава.

V. ПОКРЕТАЊЕ СПОРА
Тужба

Члан 17.
Управни спор покреће се тужбом.

Општи рок за подношење тужбе
Члан 18.
Тужба се подноси у року од 30 дана од дана достављања
управног акта странци која је подноси или у законом
прописаном краћем року.
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Члан 14.
Управни спор може се покренути против управног акта
који је донет у другом степену.
Управни спор може се покренути и против првостепеног
управног акта против кога није дозвољена жалба у управном
поступку.

Рок из става 1. овог члана важи и за орган овлашћен за
подношење тужбе, ако му је управни акт достављен.
Ако органу овлашћеном за подношење тужбе, односно
заинтересованом лицу није достављен управни акт, орган,
односно заинтересовано лице може поднети тужбу, у року
од 60 дана од дана достављања управног акта странци.

Заштита права грађана пред Управним судом

Рок за подношење тужбе због ћутања управе
Члан 19.
Ако другостепени орган, у року од 60 дана од дана пријема
жалбе или у законом одређеном краћем року, није донео
решење по жалби странке против првостепеног решења, а
не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном
захтеву странке поднетом другостепеном органу, странка
по истеку тога рока може поднети тужбу због недоношења
захтеваног акта.
Ако првостепени орган по захтеву странке није у року
предвиђеном законом којим се уређује општи управни
поступак, донео решење против којег није дозвољена жалба,
а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном
захтеву странке, странка по истеку тога рока може поднети
тужбу због недоношења захтеваног акта.

Предаја тужбе
Члан 20.
Тужба се предаје надлежном суду непосредно или преко
поште.
Предаја тужбе у облику електронског документа сматра се
непосредном предајом суду.
Тужба се може изјавити и на записник код суда.
Дан предаје тужбе пошти препоручено, односно дан
изјављивања тужбе на записник сматра се као дан предаје суду.
Ако тужба није предата надлежном суду у законом
прописаном року, него другом суду или другом органу, а
стигне надлежном суду после истека рока за подношење тужбе, сматраће се као да је благовремено поднета, ако се њено
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подношење другом суду или другом органу може приписати
незнању или очигледној омашци подносиоца.
За војна лица која се налазе у Војсци Србије, дан предаје
тужбе војној јединици или војној установи сматра се као дан
предаје суду.
Одредба става 6. овог члана односи се и на цивилна лица запослена у Војсци Србије која су на служби у војним
јединицама, односно војним установама у местима у којима
не постоји редовна пошта.

Поступање са електронским документима
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Члан 21.
Странка суду може предати тужбу и други поднесак и у
облику електронског документа, у складу са законом.
Суд може доставити акте странци у облику електронског
документа, уз претходни изричит пристанак странке.
Поступање са електронским документима обавља се у
складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако електронски документ који је предат суду не може
бити прочитан или не испуњава техничке услове из ста-ва
5. овог члана, суд ће о томе без одлагања обавестити подносиоца, позвати га да поднесак уреди у остављеном року и
указати му на последице таквог пропуштања.
Начин, техничке услове предаје и утврђивање времена
предаје поднесака и доставе аката у облику електронског
документа, као и друга питања везана за поступање са
електронским документом, ближе се уређују Судским
пословником.
Ако је законом прописано да акт треба да буде
потписан од стране одређеног лица, сматра се да је тај услов
испуњен за акт у облику електронског документа, када је
на крају електронског документа наведено име и презиме
одговарајућег лица и електронски документ је потписан
квалификованим електронским потписом тог лица.

Заштита права грађана пред Управним судом

Садржина тужбе

Члан 22.
Тужба мора да садржи име и презиме, адресу и место
становања, односно назив и седиште тужиоца, означење управног акта против кога је тужба поднета, разлоге због којих
се тужба подноси, предлог у ком правцу и обиму се предлаже
поништавање управног акта, као и потпис тужиоца.
Уз тужбу мора да се приложи оригинал или копија акта
против кога се тужба подноси.
Уз тужбу поднету због ћутања управе прилаже се копија
захтева, односно жалбе, копија захтева о накнадном тражењу
из члана 19. овог закона и доказ о предаји ових поднесака
надлежном органу.
Ако се тужба подноси преко пуномоћника, уз тужбу
обавезно се прилаже и оригинал пуномоћја.
Ако се тужбом тражи повраћај ствари или накнада штете, у тужби се мора определити одређен захтев у погледу
ствари или висине претрпљене штете.
Уз тужбу се подноси и по један примерак тужбе и прилога
уз тужбу, за тужени орган и за свако заинтересовано лице,
ако таквих има.
Тужба може садржавати и позивање на чињенице на
којима тужилац заснива свој захтев из тужбе.

Одложно дејство тужбе

Члан 23.
Тужба, по правилу, не одлаже извршење управног акта
против кога је поднета.
По захтеву тужиоца, суд може одложити извршење
коначног управног акта којим је мериторно одлучено
у управној ствари, до доношења судске одлуке, ако би
извршење нанело тужиоцу штету која би се тешко могла
надокнадити, а одлагање није противно јавном интересу,
нити би се одлагањем нанела већа или ненадокнадива штета
противној странци, односно заинтересованом лицу.
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Изузетно, странка из управног поступка може тражити
од суда одлагање извршења управног акта и пре подношења
тужбе:
1) у случају хитности;
2) када је изјављена жалба која по закону нема одложно
дејство, а поступак по жалби није окончан.
По захтеву за одлагање извршења суд одлучује решењем,
најкасније у року од пет дана од дана пријема захтева из ст.
2. и 3. овог члана.

Разлози за покретање управног спора

VI. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Одбацивање тужбе због њене неуредности
Члан 25.
Ако је тужба непотпуна или неразумљива, судија појединац позваће тужиоца да у остављеном року отклони
недостатке тужбе и указаће му на последице ако не поступи
по захтеву суда.
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Члан 24.
Управни акт може се побијати тужбом у управном спору
због незаконитости, и то ако:
1) у акту није уопште или није правилно примењен
закон, други пропис или општи акт;
2) је акт донео ненадлежни орган;
3) у поступку доношења акта није поступљено по
правилима поступка;
4) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено
или ако је из утврђених чињеница изведен неправилан
закључак у погледу чињеничног стања;
5) је у акту који је донет по слободној оцени, орган
прекорачио границе законског овлашћења или ако такав акт
није донет у складу са циљем у којем је овлашћење дато.
Тужба се може поднети и ради утврђења да је тужени
поновио свој ранији акт који је већ поништен пресудом,
као и ради утврђења незаконитости донетог акта који је без
правног дејства.

Ако тужилац у остављеном року не отклони недостатке
у тужби који спречавају рад суда, судија појединац из става
1. овог члана решењем ће одбацити тужбу као неуредну, ако
не нађе да је оспорени управни акт ништав.
Ако судија појединац пропусти да одбаци тужбу као
неуредну, то ће учинити веће суда.

Заштита права грађана пред Управним судом

Одбацивање тужбе из других законских разлога
Члан 26.
Судија појединац решењем ће одбацити тужбу и ако
утврди:
1) да је тужба поднета неблаговремено (члан 18) или
пре времена (члан 19);
2) да акт који се тужбом оспорава не представља акт
о чијој законитости се одлучује у управном спору
(члан 3);
3) да уз тужбу поднету због ћутања управе нису 		
приложени сви докази (члан 22. став 3);
4) да се управним актом који се тужбом оспорава не
дира очигледно у право тужиоца или у његов на
закону засновани интерес (члан 11. став 1);
5) да је после подношења тужбе оспорени акт 		
поништен по тужби друге странке;
6) да се против управног акта који се тужбом оспорава
могла изјавити жалба, а жалба није уопште или није
благовремено изјављена, или је жалилац одустао од
жалбе у току другостепеног поступка;
7) да већ постоји правноснажна судска одлука донета у
управном спору о истој ствари.
Ако судија појединац пропусти да одбаци тужбу из
разлога из става 1. овога члана, то ће учинити веће суда.

Право на приговор против одбацивања тужбе
Члан 27.
Против решења судије појединца којим се одбацује тужба по чл. 25. и 26. овог закона, подносилац тужбе има право
на приговор у року од осам дана од достављања решења.
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Поништење управног акта у претходном поступку
Члан 28.
Ако суд не одбаци тужбу на основу члана 25. став 2. или
члана 26. овог закона, а нађе да оспорени управни акт садржи
такве недостатке у облику и саставним деловима који акт
чине очигледно незаконитим, може пресудом поништити
акт и без достављања тужбе на одговор, уз позивање туженог
да се претходно изјасни.
Ако тужени у случају из става 1. овог члана сам поништи
или измени оспорени акт, судија појединац ће по прибављеној
изјави тужиоца да је задовољан накнадно донетим решењем,
донети решење о обустављању поступка, сходном применом
одредаба члана 29. овог закона.
У погледу правне заштите против решења судије појединца о обустављању поступка, сходно се примењују одредбе
члана 27. овог закона.

Удовољавање тужбеном захтеву од стране туженог

Члан 29.
Ако тужени у току судског поступка донесе други акт
којим се мења или поништава управни акт против којег је
управни спор покренут, као и ако у случају из члана 19. овог
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О приговору из става 1. овог члана одлучује посебно веће
суда састављено од троје судија, после одржане усмене јавне
расправе, ако је подносилац приговора захтевао одржавање
расправе.
Посебно веће суда из става 2. овог члана о приговору
одлучује решењем.
Решењем се приговор одбацује ако је изјављен неблаговремено или од неовлашћеног лица.
Ако веће из става 2. овог члана одбије приговор, решење
о одбацивању тужбе постаје правноснажно.
Ако веће из става 2. овог члана уважи приговор, поништиће решење о одбацивању тужбе, а поступак пред судом
ће се наставити.

Заштита права грађана пред Управним судом

закона накнадно донесе првостепени односно, другостепени
управни акт, тај орган ће, поред тужиоца, истовремено
известити и суд.
У случају из става 1. овог члана суд ће позвати тужиоца
да у року од 15 дана од дана пријема позива достави суду
писану изјаву о томе да ли је накнадно донетим актом
задовољан или остаје при тужби и у ком обиму, односно да
ли тужбу проширује и на нови акт.
Ако тужилац благовремено достави суду писану изјаву
да је накнадно донетим актом задовољан или ако не да
изјаву у року из става 2. овог члана, суд ће донети решење о
обустављању поступка.
Ако тужилац изјави да новим актом није задовољан, суд
ће наставити поступак.

Одговор на тужбу и решавање спора без списа

Члан 30.
Ако тужбу не одбаци на основу члана 25. став 2. или
члана 26. овог закона, нити поништи акт по члану 28. став 1.
овог закона односно не огласи ништавим по члану 42. став
3, суд ће по један примерак тужбе са прилозима доставити
на одговор туженом и заинтересованим лицима, ако их има.
Одговор из става 1. овог члана даје се у року који суд
одреди у сваком поједином случају, с тим што суд не може
одредити рок дужи од 30 дана од дана достављања тужбе на
одговор.
У остављеном року тужени је дужан да достави суду све
списе који се односе на предмет управног спора и изјасни
се о наводима тужбе. Ако тужени и после другог захтева не
достави списе предмета у року од осам дана, или ако изјави
да их не може доставити, суд може решити спор и без списа,
при чему ће сам утврдити чињенично стање на расправи.

Обавеза достављања исправа

Члан 31.
На захтев суда, сви државни органи, органи аутономне
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Одустанак тужиоца од тужбе
Члан 32.
Тужилац може одустати од тужбе све до доношења одлуке.
У случају одустанка тужиоца од тужбе судија појединац
или веће суда решењем обуставља поступак.
У погледу правне заштите против решења судије појединца о обустављању поступка, сходно се примењују одредбе
члана 27. овог закона.

VII. УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА

Уопште о утврђивању чињеница на расправи

Члан 33.
У управном спору суд решава на основу утврђених
чињеница на одржаној усменој јавној расправи (у даљем
тексту: “расправа”).
Суд решава без одржавања усмене расправе, само ако је
предмет спора такав да очигледно не изискује непосредно
саслушање странака и посебно утврђивање чињеничног
стања, или ако странке на то изричито пристану.
Суд је обавезан да посебно наведе разлоге због којих
није одржао усмену расправу.
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покрајине и јединица локалне самоуправе, и други носиоци
јавних овлашћења (у даљем тексту: “орган јавне власти”)
дужни су да доставе исправе којима располажу у року који
суд одреди.
Орган јавне власти из става 1. овог члана дужан је да
означи које исправе, односно делови исправа представљају
тајну у складу са посебним законом, тако да странке у њих не
смеју имати увид.
Ако орган јавне власти по поновљеном захтеву суда у
другом остављеном року, не достави тражене исправе, суд
ће руководиоца тог органа позвати да пружи обавештење о
разлозима пропуштања поступања по налогу суда.

Нарочити случајеви одржавања расправе

Заштита права грађана пред Управним судом

Члан 34.
Веће суда ће увек одржати расправу због сложености
предмета спора, или ради бољег разјашњења стања ствари,
као и у случају из члана 30. став 3. овог закона.
Расправа је обавезна и ако је у управном поступку учествовало две или више странака са супротним интересима
као и када суд утврђује чињенично стање ради решавања у
пуној јурисдикцији.

Јавност расправе

Члан 35.
Расправа је јавна.
Веће суда може искључити јавност за целу расправу или
за одређени део расправе ако то захтевају разлози заштите
интереса националне безбедности, јавног реда и морала као
и ради заштите интереса малолетника или приватности
учесника у поступку.
О искључењу јавности суд одлучује решењем које мора
бити образложено и јавно објављено.

Заказивање расправе

Члан 36.
Председник већа одређује дан одржавања расправе и на
расправу позива странке и заинтересована лица, ако их има.
Расправа се може одложити само из важних разлога, о
чему решава веће.
Руковођење расправом и записник
Члан 37.
Расправом руководи председник већа.
О расправи се води записник у који се уносе само битне
чињенице и околности.
Записник о одржаној усменој расправи потписују председник већа и записничар.
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Изостанак странака са расправе
Члан 38.
Изостанак уредно позване странке са усмене расправе
не одлаже њено одржавање.
Због изостанка странака са усмене расправе не може се
узети да су оне одустале од својих захтева, већ ће се њихови
поднесци прочитати.
Ако на усмену расправу не дођу ни тужилац ни тужени,
а расправа се не одложи, суд ће расправити спор и без
присуства странака.
Члан 39.
На расправи реч прво добија члан већа који је известилац. Известилац излаже стање и суштину спора, не дајући своје мишљење. Председник већа даје реч тужиоцу, па
заступнику туженог и заинтересованим лицима, водећи рачуна да се њихове изјаве односе само на спорна питања и
околности од значаја за решење ствари.
Суд на расправи одлучује који ће се докази извести ради
утврђивања чињеничног стања.

VIII. СУДСКЕ ОДЛУКЕ
1. Пресуда
Решавање спора

Члан 40.
Суд решава спор пресудом.
Пресудом се тужба уважава или одбија као неоснована.
Суд доноси пресуду већином гласова.
О већању и гласању води се посебан записник који
потписују сви чланови већа и записничар.
Већање и гласање врши се без присуства странака.
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Ток расправе

Границе судског испитивања оспореног акта
Члан 41.
Законитост оспореног управног акта суд испитује
у границама захтева из тужбе, али при том није везан
разлозима тужбе.
На ништавост управног акта суд пази по службеној
дужности.

Заштита права грађана пред Управним судом

Пресуде донете у спору ограничене јурисдикције
Члан 42.
Ако се тужба уважава, суд пресудом поништава оспорени управни акт у целини или делимично и враћа предмет
надлежном органу на поновно одлучивање, осим ако у тој
ствари нови акт није потребан.
Ако се тужба уважава а тужбени захтев је да се утврди
незаконитост акта без правних дејстава, или се тужбени
захтев састоји само у утврђењу да је тужени поновио свој
ранији акт који је већ поништен пред судом - суд се у пресуди
ограничава на тражено утврђење.
Ако суд нађе да је оспорени акт ништав, донеће пресуду
којом тај акт оглашава ништавим.

Пресуде донете у спору пуне јурисдикције
Члан 43.
Када нађе да оспорени управни акт треба поништити, суд
ће пресудом решити управну ствар, ако природа ствари то
дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан
основ за то. Таква пресуда у свему замењује поништени акт
(спор пуне јурисдикције).
Спор пуне јурисдикције је искључен када је предмет
управног спора управни акт донет по дискреционој оцени.
Изузетно, у појединим материјама спор пуне јурисдикције може да буде изричито искључен посебним законом.
Ако тужилац тражи да суд својом пресудом реши управну ствар, суд је обавезан да посебно наведе разлоге због
којих тај захтев није прихватио.
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У случајевима када би поништење оспореног акта и
поновно вођење поступка пред надлежним органом изазвало
за тужиоца штету која би се тешко могла надокнадити а суд
је сам утврђивао чињенично стање, обавезан је да одлучи
у спору пуне јурисдикције, осим ако је такав спор законом
искључен.

Пресуде донете у спору због ћутања управе

Одлучивање у парничним стварима
у управном спору
Члан 45.
Пресудом којом се оспорени управни акт поништава,
односно оглашава ништавим, суд може одлучити и о захтеву
тужиоца за повраћај ствари, односно за накнаду штете, ако
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то. У
противном ће упутити тужиоца да свој захтев остварује у
парничном поступку пред надлежним судом.

Доношење и објављивање пресуде
Члан 46.
Суд ће, по завршеној расправи, одмах донети и објавити
пресуду заједно са најважнијим разлозима.
У сложеним случајевима суд може најкасније у року од
петнаест дана од дана закључења расправе да донесе пресуду.
Ако по завршеној усменој расправи не може да донесе
пресуду, односно решење због тога што претходно треба да
утврди неку чињеницу за чије расправљање није потребна
нова усмена расправа, суд ће пресуду донети без расправе,
најкасније у року од осам дана од дана када ту чињеницу
утврди.
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Члан 44.
Када је тужба поднета на основу члана 19. овог закона, а суд
нађе да је основана, пресудом ће уважити тужбу и наложити
да надлежни орган донесе решење. Ако суд располаже потребним чињеницама, а природа ствари то дозвољава, он може
својом пресудом непосредно решити управну ствар.

Заштита права грађана пред Управним судом

Садржина и саставни делови пресуде
Члан 47.
Пресуда садржи означење суда, име и презиме председника већа, чланова већа и записничара, означење странака и њихових заступника, предмет спора, дан кад је пресуда
донета и објављена, диспозитив, образложење и поуку о
правном средству.
Диспозитив пресуде мора бити одвојен од образложења.
Изворник пресуде потписују председник већа и
записничар.
Пресуда се издаје странкама у овереном препису.

2. Решење
Сходна примена одредба које се односе на пресуде
Члан 48.
Одредбе чл. 46. и 47. овог закона сходно се примењују и
на доношење судских решења.

IX. ВАНРЕДНА ПРАВНА СРЕДСТВА
1. Захтев за преиспитивање судске одлуке
Услови и разлози за подношење

Члан 49.
Против правноснажне одлуке Управног суда странка и
надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке (у
даљем тексту: “захтев”).
Захтев може да се поднесе:
1) када је то законом предвиђено;
2) у случајевима када је суд одлучивао у пуној 		
јурисдикцији;
3) у стварима у којима је у управном поступку била
искључена жалба.
Захтев може да се поднесе због повреде закона, другог
прописа или општег акта или повреде правила поступка која
је могла бити од утицаја на решење ствари.
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Начин предаје
Члан 50.
Захтев се предаје Врховном касационом суду, на начин
одређен у члану 20. ст. 1, 2. и 4. овог закона.
Када је странка физичко лице, захтев предаје преко
пуномоћника из реда адвоката.

Рок за подношење

Садржина захтева и одбацивање неуредног захтева
Члан 52.
Захтев садржи означење судске одлуке чије се преиспитивање предлаже, означење подносиоца захтева, као и
разлоге и обим у коме се предлаже преиспитивање.
Ако је захтев непотпун или неразумљив, Врховни касациони суд ће га одбацити решењем против кога није
дозвољена жалба.

Поступање са захтевом
Члан 53.
Недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који
је поднело неовлашћено лице Врховни касациони суд ће
одбацити решењем.
Ако Врховни касациони суд не одбаци захтев, доставиће
га противној странци из управног спора, која може, у року
који суд одреди, поднети одговор на захтев.
Суд против чије је одлуке поднет захтев и тужени дужни
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Члан 51.
Захтев се подноси Врховном касационом суду у року од
30 дана од дана достављања странци, односно надлежном
јавном тужиоцу одлуке суда против које се захтев подноси.
Ако надлежном јавном тужиоцу није достављена
одлука суда, он може поднети захтев у року од 60 дана од
дана достављања одлуке суда странци којој је последњој
достављена.

су да без одлагања а најкасније у року од 30 дана, доставе
Врховном касационом суду, на његов захтев, све списе.

Начин и границе одлучивања о захтеву
Члан 54.
Врховни касациони суд решава о захтеву за преиспитивање судске одлуке, односно без одржавања усмене расправе, а побијану одлуку испитује само у границама захтева.

Заштита права грађана пред Управним судом

Садржина одлуке о захтеву
Члан 55.
Врховни касациони суд пресудом одбија или уважава
захтев као основан.
Пресудом којом захтев уважава, Врховни касациони суд
може укинути или преиначити судску одлуку против које је
поднет захтев.
Ако Врховни касациони суд укине судску одлуку,
предмет враћа суду чија је одлука укинута, а тај суд је дужан
да изведе све процесне радње и да расправи питања на која
му је указао надлежни суд.

2. Понављање поступка
Разлози понављања

Члан 56.
Поступак завршен правноснажном пресудом или решењем суда поновиће се по тужби странке:
1) ако странка сазна за нове чињенице, или нађе
или стекне могућност да употреби нове доказе на
основу којих би спор био повољније решен за њу да
су те чињенице, односно докази били изнети или
употребљени у ранијем судском поступку;
2) ако је до судске одлуке дошло услед кривичног
дела судије или запосленог у суду, или је одлука
издејствована преварном радњом заступника или
пуномоћника странке, његовог противника или
противниковог заступника или пуномоћника, а
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Рокови за тражење понављања поступка
Члан 57.
Понављање поступка може се тражити најкасније у
року од 30 дана од дана кад је странка сазнала за разлог понављања, осим у случају из члана 56. став 1. тачка 7. када се
може тражити у року од 6 месеци од дана објављивања одлуке Европског суда за људска права у “Службеном гласнику
Републике Србије”.
Ако је странка сазнала за разлог понављања поступка
пре него што је поступак пред судом завршен, а тај разлог
није могла употребити у току поступка, понављање се може
тражити у року од 30 дана од дана достављања одлуке суда.
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таква радња представља кривично дело;
3) ако је судска одлука заснована на пресуди донетој
у казненој или грађанској ствари, а та пресуда је
касније укинута другом правноснажном судском
одлуком;
4) ако је исправа на којој се заснива судска одлука
лажна или лажно преиначена, или ако је сведок,
вештак или странка, приликом саслушања пред
судом, дала лажан исказ, а одлука суда се заснива,
на том исказу;
5) ако странка нађе или стекне могућност да употреби
ранију судску одлуку донету у истом управном
спору;
6) ако заинтересованом лицу није омогућено да
учествује у управном спору;
7) ако став из накнадно донете одлуке Европског суда
за људска права у истој ствари може да буде од
утицаја на законитост правноснажно окончаног
судског поступка.
Због околности из тач. 1. и 5. става 1. овог члана
понављање ће се дозволити само ако странка без своје
кривице није била у стању да те околности изнесе у ранијем
поступку.

По протеку пет година од правноснажности судске
одлуке понављање поступка се не може тражити.

Надлежност за одлучивање по тужби
за понављање поступка
Члан 58.
О тужби за понављање поступка решава суд који је донео
одлуку на коју се односи разлог за понављање поступка.

Заштита права грађана пред Управним судом

Садржина тужбе за понављање поступка
Члан 59.
У тужби за понављање поступка мора се нарочито
навести:
1) судска одлука донета у поступку чије се понављање
тражи;
2) законски разлог понављања (члан 56) и докази,
односно околности које чине вероватним постојање
тог основа;
3) околности из којих произлази да је тужба поднета у
законском року и чиме се то доказује;
4) у ком правцу и у ком обиму се предлаже измена
судске одлуке донете у поступку чије се понављање
тражи.

Одбацивање тужбе за понављање поступка

Члан 60.
Суд ће решењем одбацити тужбу за понављање поступка,
ако утврди да је тужбу поднело неовлашћено лице, или да
тужба није благовремена, или да странка није учинила
бар вероватним постојање законског основа за понављање
поступка.

Достављање тужбе на одговор

Члан 61.
Ако суд не одбаци тужбу по члану 60. овог закона,
доставиће је противној странци из управног спора и
заинтересованим лицима, и позваће их да у року од 15 дана
одговоре на тужбу.
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Одлучивање о дозволи понављања поступка

Члан 62.
По истеку рока за одговор на тужбу, суд решењем
одлучује да ли ће дозволити понављање поступка.
Ако суд нађе да има законског основа за понављање
поступка, поновиће се оне процесне радње на које утичу
разлози понављања.

Одлучивање о тужби за понављање поступка

Правна заштита против одлука суда у вези са
понављањем поступка
Члан 64.
Против решења суда о одбацивању тужбе за понављање поступка, против решења којим се не дозвољава
понављање поступка и против пресуде суда донете по
тужби за понављање поступка може се поднети захтев за
преиспитивање из члана 49. овог закона.

Сходна примена других процесних одредаба у
поновљеном поступку
Члан 65.
У поновљеном поступку сходно се примењују одредбе
овог закона о поступку по тужби и захтеву за преиспитивање
судске одлуке, ако одредбама чл. од 56. до 64. овог закона
није другачије одређено.

X. ТРОШКОВИ УПРАВНОГ СПОРА
Трошкови спора

Члан 66.
Трошкове управног спора чине издаци настали у току
или поводом спора.
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Члан 63.
После поновљеног поступка суд доноси пресуду.
Пресудом из става 1. овог члана ранија пресуда се може
оставити на снази, укинути или преиначити.

Одлучивање о трошковима
Члан 67.
У управном спору о трошковима поступка одлучује суд.

XI. ИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДЕ
Извршност пресуде

Заштита права грађана пред Управним судом

Члан 68.
Пресуда се може извршити када постане правноснажна.

Правне последице поништења акта
у управном спору
Члан 69.
Када суд поништи акт против кога је био покренут
управни спор, предмет се враћа у стање поновног решавања
по жалби, односно стање поновног решавања по захтеву
странке у првостепеном поступку, ако је жалба била законом
искључена (стање пре него што је поништени акт донет).
Ако према природи ствари у којој је настао управни
спор треба уместо поништеног управног акта донети други,
надлежни орган је дужан да тај акт донесе без одлагања, а
најкасније у року од 30 дана од дана достављања пресуде, при
чему је надлежни орган везан правним схватањем суда, као и
примедбама суда у погледу поступка.

Правне последице активног непоступања по пресуди
Члан 70.
Ако надлежни орган после поништења управног акта
донесе управни акт противно правном схватању суда или
противно примедбама суда у погледу поступка, па тужилац
поднесе нову тужбу, суд ће поништити оспорени акт и сам
решити управну ствар пресудом, осим ако то није могуће
због природе те ствари или је иначе пуна јурисдикција
законом искључена.
Пресуда донета у случају из става 1. овог члана у свему
замењује акт надлежног органа.
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Ако суд сматра да због природе ствари не може да сам
реши управну ствар, дужан је да то посебно образложи.
О случају из става 1. овог члана суд извештава орган
који врши надзор над радом органа.

Правне последице пасивног непоступања по пресуди

Право на накнаду штете због неизвршења пресуде

Члан 72.
Због штете настале неизвршењем, односно неблаговременим извршењем пресуде донете у управном спору тужилац има право на накнаду која се остварује у спору пред
надлежним судом, у складу са законом.
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Члан 71.
Ако надлежни орган после поништења управног акта не
донесе одмах, а најкасније у року од 30 дана, нови управни
акт или акт о извршењу пресуде донете на основу члана 43.
овог закона, странка може посебним поднеском да тражи
доношење таквог акта.
Ако надлежни орган не донесе акт из става 1. овог члана
ни у року од седам дана од тражења странке, странка може
посебним поднеском да захтева од суда који је донео пресуду
доношење таквог акта.
По захтеву странке из става 2. овог члана, суд ће
затражити од надлежног органа обавештење о разлозима
због којих управни акт није донео. Надлежни орган је дужан да ово обавештење да одмах, а најкасније у року од седам дана. Ако он то не учини, или ако дато обавештење, по
нахођењу суда, не оправдава неизвршење судске пресуде,
суд ће донети решење које у свему замењује акт надлежног
органа, уколико природа ствари то дозвољава.
Суд ће решење из става 3. овог члана доставити органу
надлежном за извршење, и о томе истовремено обавестити
орган који врши надзор. Орган надлежан за извршење дужан
је без одлагања да изврши овакво решење.

Понављање поступка окончаног актом донетим у
извршењу пресуде

Заштита права грађана пред Управним судом

Члан 73.
Када је надлежни орган донео управни акт у извршењу
пресуде, па се код тог органа тражи понављање управног
поступка окончаног управним актом донетим у извршењу
судске пресуде, понављање се може дозволити само ако је
разлог за понављање настао код органа који је тај управни
акт донео.

XII. СХОДНА ПРИМЕНА ОДРЕДАБА
ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

Члан 74.
На питања поступка решавања управних спорова која
нису уређена овим законом сходно ће се примењивати
одредбе закона којим се уређује парнични поступак.

XIII. НОВЧАНО КАЖЊАВАЊЕ

Новчано кажњавање руководиоца органа
Члан 75.
Ако се руководилац органа из члана 31. став 1. не одазове
позиву суда или не наведе по оцени суда оправдане разлоге
за недостављање тражених исправа, суд ће му решењем
изрећи новчану казну у износу од 10.000 до 50.000 динара.
Суд ће руководиоцу органа који није поступио по
пресуди, у смислу члана 70. став 1. и члана 71. овог закона,
решењем изрећи новчану казну у износу од 30.000 до 100.000
динара.
У случају да лице из ст. 1. и 2. овог члана и поред
изречене новчане казне, не изврши обавезу због које му је
казна изречена, суд може поново изрећи новчану казну у
износу прописаном у ст. 1. и 2. овог члана.
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Извршавање новчаних казни
Члан 76.
Новчана казна изречена по овом закону извршава се по
службеној дужности.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Спровођење неокончаних поступака

Престанак важења ранијих прописа
Члан 78.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи
Закон о управним споровима (“Службени лист СРЈ”, број
46/96).
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе
одредбе члана 94. Закона о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца (“Службени лист СРЈ”,
број 24/98).

Ступање на снагу овог закона

Члан 79.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.
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Прилог: Закон о управним споровима

Члан 77.
Поступци по тужбама, захтевима за ванредно
преиспитивање судске одлуке и тужбама за понављање
поступка поднетим до дана ступања на снагу овог закона,
окончаће се пред Управним судом, по правилима поступка
која су важила до дана ступања на снагу овог закона.
Поступци по жалбама изјављеним против пресуда
донетих у управном спору и захтевима за заштиту
законитости поднетим до дана ступања на снагу овог закона,
окончаће се пред Врховним касационим судом по правилима
поступка која су важила до дана ступања на снагу овог
закона.
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