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ЧЛАН 49. СТАВ 1. У ВЕЗИ ЧЛАНА 77. СТАВ 1. 

 ЗАКОНА О УПРАВНИМ СПОРОВИМА 

(''Службени гласник РС'', број 111/09) 

  

  

             Одлука Управног суда донета на основу члана 77. став 1. Закона 

о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09) по захтеву 

за ванредно преиспитивање пресуде окружног суда, поднетом до 

30.12.2009. године, не представља правноснажну одлуку Управног суда, 

чије преиспитивање странка може тражити пред Врховним касационим 

судом подношењем захтева за преиспитивање судске одлуке, као 

ванредног правног средства. 

  

Из образложења: 

  

             ''Према одредбама члана 3, члана 8. став 1. и члана 17. Закона о 

управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09) који је ступио на 

снагу 30.12.2009. године, по тужби у управном спору о законитости коначних 

управних аката и других коначних појединачних аката одлучује Управни суд 

пресудом, односно решењем. Одредбом члана 7. став 2. истог закона је 

прописано да се против пресуде донете у управном спору не може изјавити 
жалба (правноснажна пресуда). 

  

             Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима (''Службени 

гласник РС'' број 111/09) је прописано да против правноснажне одлуке Управног 

суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом 
суду захтев за преиспитивање судске одлуке. 

  

             Даном ступања на снагу Закона о управним споровима (''Службени 

гласник РС'', број 111/09), престао је да важи Закон о управним споровима 

(''Службени лист СРЈ'', број 46/96). Прелазним и завршним одредбама Закона о 

управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), - чланом 77. став 1. 

прописано је да ће се поступци по тужбама, захтевима за ванредно 



преиспитивање судске одлуке и тужбама за понављање поступка поднетим до 

дана ступања на снагу овог закона окончати пред Управним судом по правилима 
поступка која су важила до дана ступања на снагу овог закона. 

  

             Из наведених законских одредби произилази да је Управни суд, 

пресудом коју је донео по захтеву за ванредно преиспитивање правноснажне 

пресуде Окружног суда, одлучивао на основу члана 77. став 1. Закона о 

управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09) по ванредном 

правном средству из члана 18. став 2. Закона о управним споровима (''Службени 

лист СРЈ'', број 46/96), који је био на снази у време његовог подношења и по 

правилима поступка која су важила до 30.12.2009. године, а не по тужби у 
управном спору. 

  

             Стога, по оцени Врховног касационог суда, одлука Управног суда донета 

на основу члана 77. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник 

РС'', број 111/09) по захтеву за ванредно преиспитивање пресуде окружног суда, 

поднетом до 30.12.2009. године, не представља правноснажну одлуку Управног 

суда из члана 49. став 1. ЗУС-а, чије преиспитивање странка може тражити пред 

Врховним касационим судом подношењем захтева за преиспитивање судске 
одлуке, као ванредног правног средства.'' 

  

             (Сентенца из решења Врховног касационог суда Узп 189/10 од 

09.09.2010. године, утврђена на седници Грађанског одељења 22.11.2010. 

године) 
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