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Израда ове брошуре омогућена је уз подршку 
америчког народа путем Америчке агенције 
за међународни развој (USAID). За садржај 
ове брошуре одговоран је аутор и он не мора 
нужно одражавати ставове USAID-a или 
Владе Сједињених Америчких Држава. 

O БА В Е Ш Т Е Њ Е
O НАЧИНУ ПРЕДАЈЕ 

УПРАВНОМ СУДУ 
ТУЖБЕ И ДРУГИХ ПОДНЕСАКА 

У ОБЛИКУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТАБлиже информације о формату електронског 
документа, апликацијама за генерисање 
и потписивање електронског документа и 
подешавањима апликација за потписивање 
квалификованим електронским потписом, 
можете добити на интернет презентацијама 
сертификационих тела која су издала 
електронске сертификате, као и на званичној 
интернет презентацији Управног суда  
www.up.sud.rs



Законом о управним споровима („Службени 
гласник РС“ бр. 111/09) прописано је да 
странка може предати суду тужбу и други 
поднесак и у облику електронског документa 
(члан 21. став 1.), као и да се предаја тужбе 
у облику електронског документа сматра 
непосредном предајом суду (члана 20. став 2.). 

Ако је прописом утврђен писмени облик као 
услов пуноважности правног акта, правног 
посла или друге правне радње, одговарајући 
електронски документ потписује се 
квалификованим електронским потписом, 
у складу са законом којим се утврђује 
електронски потпис (члан 4. став 2. Закона о 
електронском документу „Службени гласник 
РС“ бр.51/2009.)

Квалификовани електронски потпис 
је електронски потпис којим се поуздано 
гарантује идентитет потписника, 
интегритет електронских докумената, 
онемогућава накнадно порицање одговорности 
за њихов садржај и који испуњава услове 
утврђене овим Законом (члан 2. став 1. тачка 
3) Закона о електронском потпису „Службени 
гласник РС“ бр.135/2004). 

Тужбу и остале поднеске странке могу 
предати Управном суду електронским путем 
преко електронске поште, искључиво на 
адресу електронске поште Управног суда 
која је одређена за пријем електронских 
докумената:

Приликом састављања документа у 
електронском облику који се предаје Управном 
суду електронским путем, потребно је да се 
претходно изврши потписивање текста 
документа у електронском облику (тужба, 
жалба, захтев, притужба, приговор итд.) 
квалификованим електронским потписом.

Тако сачињен и потписан документ у 
електронском облику доставља се Управном 
суду путем електронске поште. Електронска 
пошта упућена суду мора да буде потписана 
квалификованим електронским потписом, 
као и поднесци у прилогу електронске 
поште.

Eлектронски документ који је настао 
дигитализацијом изворног документа у 
аналогној форми (документ чија форма 
није електронска), има исту правну снагу као 
изворни документ ако је: 

1) дигитализацију обавио орган власти у 
вршењу својих надлежности и овлашћења, 
односно правно лице или предузетник у 
обављању својих делатности;  
2) истоветност са изворним документом 
квалификованим електронским потписом 
потврдило овлашћено лице органа власти, 
односно овлашћено лице правног лица или 
предузетник.
Eлектронска пошта пристигла на званичну 

адресу електронске поште Управног суда 
pisarnica@up.sud.rs у току дана од 00:00 до 
24:00 часа заводи се првог наредног радног 
дана, под датумом пријема, а уноси се према 
временском редоследу пријема.

Изузетно, када се рокови рачунају на сате, 
електронска пошта се заводи истог дана према 
временском редоследу пријема.

Странка која доставља Управном суду тужбу 
и друге поднеске путем електронске поште, 
дужна је да oзначи адресу електронске 
поште коју је одредила за пријем потврде о 
пријему документа у електронском облику, 
односно адресу пребивалишта - боравишта 
или адресу лица овлашћеног за пријем 
писмена ради достављања потврде путем 
јавног поштанског оператера (ПТТ).

pisarnica@up.sud.rs


