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УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

  

ДОЗВОЉЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ 

ПРОТИВ OДЛУКЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

ДОНЕТЕ ПО ТУЖБИ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА 

  

  

            Против одлуке Врховног касационог суда донете по тужби за 

понављање поступка спроведеног пред Врховним касационим судом 

није дозвољен захтев за преиспитивање судске одлуке. 

  

Из образложења: 

  

  

            ''Одредбом члана 64. Закона о управним споровима (''Сл. гласник РС'' 

број 111/09) прописано је да се против решења суда о одбацивању тужбе за 

понављање поступка, против решења којим се недозвољава понављање 

поступка и против пресуде суда донете по тужби за понављање поступка може 

поднети захтев за преиспитивање из члана 49. овог Закона. Одредбом члана 49. 

став 1. наведеног Закона о управним споровима је прописано да се захтев за 

преиспитивање судске одлуке може поднети Врховном касационом суду против 
правноснажне одлуке Управног суда. 

            Имајући у виду наведене законске одредбе, Врховни касациони суд 

налази да је недозвољен захтев за преиспитивање судске одлуке из члана 49. 

Закона о управним споровима против одлуке Врховног касационог суда донете 

по тужби за понављање поступка спроведеног пред Врховним касационим судом. 

            Захтев за преиспитивање правноснажне судске одлуке поднет на основу 

члана 64. Закона о управним споровима дозвољен је само против одлуке 

Управног суда донете по тужби за понављање поступка спроведеног пред 

Управним судом а не и против одлуке Врховног касационог суда донете по тужби 

за понављање поступка спроведеног пред Врховним касационим судом, обзиром 
на законом прописану надлежност Врховног касационог и Управног суда. 



            Како је захтев за преиспитивање судске одлуке поднет против решења 

Врховног касационог суда донетог поводом тужбе за понављање поступка 

спроведеног пред Врховним касационим судом, а не против одлуке Управног суда 

по тужби за понављање поступка, Врховни касациони суд је нашао, да је поднети 

захтев недозвољен, па је на основу члана 53. став 1. Закона о управним 
споровима одлучио као у диспозитиву овог решења''. 

  

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Узп 488/11 од 14.11. 2011. 
године, утврђена на седници Грађанског одељења 12.03.2012. године)  
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