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Управни спор

• Управно-судски поступак.

• Облик судске контроле управе.

• Покреће се тужбом.

Управни спор



Предмет управног спора

• Законитост коначног управног акта

• Законитост (коначног) ћутања управе

• Законитост коначних појединачних правних аката код којих није 
обезбеђена друга врста судске заштите

• Законитост коначних појединачних правних аката за које је то • Законитост коначних појединачних правних аката за које је то 
законом предвиђено.

Предмет управног спора

Законитост коначног управног акта.

управе.

Законитост коначних појединачних правних аката код којих није 
обезбеђена друга врста судске заштите.

Законитост коначних појединачних правних аката за које је то Законитост коначних појединачних правних аката за које је то 



Начин одређивања предмета управног спора

• Систем генералне клаузуле са негативном

• Генерална клаузула:

 управни спор је дозвољен против

Негативна енумерација:

 управни спор није дозвољен против управни спор није дозвољен против
којих је обезбјеђена друга врста

Начин одређивања предмета управног спора

негативном енумерацијом.

против сваког коначног управног акта

против коначних управних аката кодпротив коначних управних аката код
судске заштите.



Тужба

Тужбени захтјев:Тужбени захтјев:

 Поништавање или оглашавање ништавим

 Утврђивање незаконитости ћутања

Рјешавање управне ствари (пуна јурисдикција

Акцесорни захтјеви – накнада штете

Утврђујуће тужбе: Утврђујуће тужбе: 

1. поништени акт је поновљен; 

2. утврђење незаконитости акта без

Тужба

ништавим оспореног акта

ћутања

јурисдикција)

штете и/или повраћај ствари

без правног дејства



Тужба

• Нема одложно дејство.

• Суд може по захтјеву тужиоца одложити извршење оспореног 
акта.

Тужба

Суд може по захтјеву тужиоца одложити извршење оспореног 



Учесници у управном

• Суд

• Странке

управном спору



Суд у управном

• Окружни суд

• Врховни суд (захтев за преиспитивање судске одлуке)

управном спору

Врховни суд (захтев за преиспитивање судске одлуке)



Странке у управном

• Тужилац:• Тужилац:

 Странка из управног поступка

 Други субјект на чија права и обавезе утиче оспорени акт

 Јавни тужилац, правобранилац

• Тужени – орган

• Заинтересовано лице – поништење оспореног акта би му ишло на штету• Заинтересовано лице – поништење оспореног акта би му ишло на штету

управном спору

Други субјект на чија права и обавезе утиче оспорени акт

поништење оспореног акта би му ишло на штетупоништење оспореног акта би му ишло на штету



Рокови

• 30 дана од достављања акта – за• 30 дана од достављања акта – за

• 60 дана од достављања акта странци
достављен.

• Ћутање управе:

• 60 дана од подношења жалбе.

• 7 дана од подношења ”пожурнице”

Рокови

за субјекте којима је достављен.за субјекте којима је достављен.

странци – за субјекте којима није

”пожурнице”.



Разлози за вођење

• Само законитост, не и цјелисходност• Само законитост, не и цјелисходност

• Није уопште или није правилно примјењен

• Акт је донео ненадлежни орган

• Повреда правила поступка

• Чињенична грешка

• Прекорачење граница овлашћења• Прекорачење граница овлашћења
(дискрециони управни акти)

вођење управног спора

елисходностелисходност

примјењен материјални пропис

овлашћења и изигравање законског циљаовлашћења и изигравање законског циља



Врсте управног

• Спор ограничене и пуне јурисдикције

• Објективни и субјективни спор

управног спора

Спор ограничене и пуне јурисдикције

Објективни и субјективни спор



Спор ограничене 

• Спор за поништај акта.• Спор за поништај акта.

• Суд рјешава само судску ствар
ћутања.

ограничене јурисдикције

ствар -законитост оспореног акта или



Спор пуне јурисдикције

Суд рјешава и судску ствар и управнуСуд рјешава и судску ствар и управну
Услови:
 да природа ствари то дозвољава.
 да утврђено чињенично стање пружа

управне ствари.

 Изузеци: Изузеци:
 Забрањено законом
 Кад је оспорен дискрециони управни

јурисдикције

управну ствар.управну ствар.

пружа поуздан основ за рјешавање

управни акт



Субјективни и објективни

 Субјективни спор: Субјективни спор:

• заштита приватних интереса

 Објективни спор:

• Јавни интерес и имовински интереси јавноправних ентитета

• Јавни тужилац и правобранилац

објективни спор

Јавни интерес и имовински интереси јавноправних ентитета



Претходни

• Судија појединац

• До слања тужбе на одговор туженом

Претходни поступак

До слања тужбе на одговор туженом



Претходни

Процесне одлуке:Процесне одлуке:

1. Одбацивање тужбе (рјешење)

2. Обустављање поступка (рјешење)

а) Одустанак од тужбе (рјешење)

б) Удовољавање тужбеном захтјеву

Приговор посебном судском вијећу

Претходни поступак

ешење):

против рјешења о одбацивању



Претходни

Мериторне одлуке:Мериторне одлуке:
1. Оглашавање рјешења ништавим (пресуда)
2. Поништај управног акта без достављања

Услов: Акт садржи недостатке у
законитостизаконитости

Претходни поступак

(пресуда)
достављања тужбе на одговор (пресуда)

у форми који спречавају оцјену



Редовни

Усмена расправа:Усмена расправа:

Правило, осим ако то очигледно није

Посебни случајеви одржавања:

1. сложеност предмета спора;

2. двостраначка ствар;

3. пуна јурисдикција3. пуна јурисдикција

Пресудом се тужба усваја или одбија

Редовни поступак

није потребно

одбија.



Ванредна правна

• Захтјев за преиспитивање судске одлуке

• Тужба за понављање поступка

правна средства

Захтјев за преиспитивање судске одлуке



Захтјев за преиспитивање

Деволутивно правно средство – ВСДеволутивно правно средство – ВС

Услови:

1. кад је то прописано законом

2. кад је жалба искључена у управном поступку

3. кад је одлучено пуној јурисдикцији

Основи:Основи:

1. Погрешна примјена закона

2. Повреда правила поступка

преиспитивање судске одлуке

2. кад је жалба искључена у управном поступку



Понављање

Ремонстративно правно средство – ОС или ВСРемонстративно правно средство – ОС или ВС
Основи:
1. нове чињенице и докази
2. кривично дело учесника поступка
3. заснована на укинутој пресуди
4. лажна исправа или исказ
5. ранија пресуда у истом управном спору5. ранија пресуда у истом управном спору
6. заинтересовано лице није могло да учествује
7. одлука Европског суда за људска права

онављање поступка

ОС или ВСОС или ВС

5. ранија пресуда у истом управном спору5. ранија пресуда у истом управном спору
6. заинтересовано лице није могло да учествује
7. одлука Европског суда за људска права



Обавезност и извршење

• Пресуда обавезују тужени орган –
суда у погледу поступка.

• Активно непоступање по пресуди.

• Пасивно непоступање по пресуди.

• Посебни случајеви пуне јурисдикције.

извршење судских пресуда

– правно схватање суда и примједбе 

Активно непоступање по пресуди.

Пасивно непоступање по пресуди.

Посебни случајеви пуне јурисдикције.



Предметни професор: доц. Др Дијана Савић Божић
е-маил: dinabozic@gmail.com

dsavicbozic@sinergija.edu.ba

: доц. Др Дијана Савић Божић
dinabozic@gmail.com

dsavicbozic@sinergija.edu.ba
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