ДОЗВОЉЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ ПРОТИВ
РЕШЕЊА САВЕТА РРА ПО ПРИГОВОРУ
ДОЗВОЉЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ ПРОТИВ
РЕШЕЊА САВЕТА РРА ПО ПРИГОВОРУ

Дозвољен је захтев за преиспитивање судске одлуке, поднет на
основу члана 49. став 2. тачка 3. Закона о управним споровима, против
правноснажне одлуке Управног суда донете у управном спору о оцени
законитости одлуке Савета РРА по приговору.

Из образложења:

''Из списа предмета произлази да је и првостепено и другостепено
решење донео исти орган – Савет Републичке радиодифузне агенције, а на
основу, између осталих прописа, чланова 61. став 1. тачка 9. и 62. Закона о
радиодифузији (''Сл. гласник РС'' бр. 42/02... 41/09). Чланом 62. став 5.
наведеног Закона је прописано да емитер коме је одузета дозвола за емитовање
програма има право да, у року од 8 дана од дана достављања одлуке Савета,
Савету поднесе приговор, а ставом 6. истог члана закона је прописано да
приговор одлаже извршење одлуке. То значи да је Законом о радиодифузији
предвиђена надлежност истог органа за одлучивање по приговору. Чланом 216.
Закона о општем управном поступку је прописано да се за решавање у другом
степену не може утврђивати надлежност у оквиру органа који је у управној
ствари решавао у првом степену. Стога, Врховни касациони суд налази да
решавање Савета Републичке радиодифузне агенције по приговору поднетом на
основу члана 62. став 5. Закона о радиодифузији представља једностепено
одлучивање, јер је о приговору одлучивао исти орган који је донео и
првостепено решење, а не неки други непосредно виши орган. Према томе,
приговор се не може сматрати жалбом, као деволутивним правним средством у
управном поступку, па ни одлука по приговору другостепеним управним актом,
без обзира што се Савет у уводу оспореног решења позива на одредбу Закона о
општем управном поступку која се односи на поступак по жалби. Чланом 49. став
1. Закона о управним споровима је прописано да против правноснажне одлуке
Управног суда странке и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном
касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке. Чланом 49. став 2.
тачка 3. истог Закона је прописано да захтев може да се поднесе у стварима у
којима је у управном поступку била искључена жалба. Са тих разлога, дозвољен
је захтев за преиспитивање судске одлуке, поднет на основу члана 49. став 2.
тачка 3. Закона о управним споровима, против правноснажне одлуке Управног

суда донете у управном спору о оцени законитости одлуке Савета РРА по
приговору''.

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 5//10 од
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