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Поступак по ванредним управноправним средствима

Управносудски поступак путем рjешавања управних спороваУправносудски поступак путем рjешавања управних спорова
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Управни поступак (појам, смисао, значај)

Подразумjева:Подразумjева:

I.Ток предузимања различитих управних
ненормативних
II.Спровођење у живот управних аката
III.Управноправну провјеру њихове

Управни поступак (појам, смисао, значај)

управних активности – нормативних и

аката и њихово извршење
њихове правилности



Управни поступак (појам, смисао, значај)

Првостепени поступак којим се рјешава
Рјешење → Правно средство: ЖалбаРјешење → Правно средство: Жалба
тужба, односно ванредна правна средства

Закључење управног уговора, (не)предузета
пружена, односно ускраћена јавна
Приговор → Поводом кога се доносиПриговор → Поводом кога се доноси
може изјавити: Жалба, а касније и
средства

Управни поступак (појам, смисао, значај)

рјешава управна ствар → Резултат:
Жалба → Касније се може изјавити иЖалба → Касније се може изјавити и

средства

(не)предузета управна радња и друга
јавна услуга → правно средство:
доноси: Рјешење → На рјешење седоноси: Рјешење → На рјешење се
и тужба, односно ванредна правна



Фазе управног поступка

Покретање (првостепеног) поступка

Фаза до доношења рjешења

Доношење рjешења

Поступак по жалби

Административно (принудно) извршењеАдминистративно (принудно) извршење

Фазе управног поступка

Покретање (првостепеног) поступка

Административно (принудно) извршењеАдминистративно (принудно) извршење



Покретање поступка

Поступак увијек покреће надлежни орган

Основи за покретање поступка:

 Захтјев странке

По службеној дужностиПо службеној дужности

Покретање поступка

покреће надлежни орган



Покретање поступка по службеној дужности

• Када је то предвиђено прописима

• Кад надлежни орган утврди или
чињенично стање, треба ради заштите
поступакпоступак

Покретање поступка по службеној дужности

Када је то предвиђено прописима

или сазна да, с обзиром на постојеће
заштите јавног интереса покренути



Покретање по захтјеву странке

Услови:Услови:

Страначка способност

Активна страначка легитимација

Управна ствар

Да ствар није већ правоснажно рјешена

Надлежни орган

Закључак о одбацивању захтјева.

Покретање по захтјеву странке

Да ствар није већ правоснажно рјешена



Спајање ствари у један поступак

• Рјешавање више управних • Рјешавање више управних 
ствари у једном поступку

• Услови:

Исто или слично чињенично 
стање

Исти (материјални) прописИсти (материјални) пропис

Стварна надлежност органа

Спајање ствари у један поступак

• Покретање поступка јавним • Покретање поступка јавним 
саопштењем

• Лица која органу нису позната 
или се не могу прецизно 
одредити

• Услов:• Услов:

Битно исти захтјев према њима



Диспозитивне страначке радње

• Измјена захтјева

• Одустанак од захтјева

• Поравнање

Диспозитивне страначке радње



Поравнање

• Услови:• Услови:

Дво(више)страначка ствар

Слободно располагање странака захтјевима

Не смије бити противно јавном интересу или ићи на штету трећих 
лица

• Записник о поравнању• Записник о поравнању

Поравнање

Слободно располагање странака захтјевима

Не смије бити противно јавном интересу или ићи на штету трећих 



Фаза до доношења рјешења

Скраћени поступак

Посебан испитни поступак

Фаза до доношења рјешења



Претходно питање

• Обиљежја:• Обиљежја:

Претходно у односу на управну ствар

Самостална правна цјелина

У надлежности другог органа

• Рјешавање у управном поступку• Рјешавање у управном поступку

• Рјешавање у матичном поступку

Претходно питање

Претходно у односу на управну ствар



Усмена расправа

• Обавезна:

 код дво(више)страначких ствари

 да би се обавио увиђај, саслушање свједока, односно вјештака

• Факултативна:• Факултативна:

 кад је одржавање корисно за разјашњење ствари

Усмена расправа

да би се обавио увиђај, саслушање свједока, односно вјештака

кад је одржавање корисно за разјашњење ствари



Доказивање

• Активности утврђивања чињеничног

• Одлучне чињенице

• Доказ

• Доказно средство – исправа, исказ
вјештака, изјава странке, увиђајвјештака, изјава странке, увиђај

Доказивање

чињеничног стања

исказ свједока, налаз и мишљење



Обезбеђење доказа

• Установљавање одлучне чињенице
редовно установљена у поступку

• Услов:

Оправдана бојазан да се неки доказ
његово извођење бити отежаноњегово извођење бити отежано

Обезбеђење доказа

чињенице прије него што би она била

доказ неће моћи извести или да ће



Завршетак првостепеног управног поступка

• Рјешење – мериторни завршетак

• Закључак – процесни завршетак

Завршетак првостепеног управног поступка



Рјешење

• Писана форма

• Дјелови – увод, диспозитив (изрека),
о правном лијеку, назив органа,
доношења и евиденциони број
службеног лица и печат органаслужбеног лица и печат органа

Рјешење

(изрека), образложење, упутство (поука)
органа, доносиоца рјешења, датум
број рјешења, потпис овлашћеног



Усмено решење

• Кад постоји потреба предузимања
ради обезбјеђења јавног
отклањања непосредне опасности
људи, односно имовину

Усмено решење

предузимања изузетно хитних мјера
реда и безбједности, или

опасности по живот и здравље



Скраћено (упрошћено) образложење

• Једноставна ствар:

 Једна странка, а њен захтјев се уважава

Дво(више)страначке ствари, странке не приговарају захтјеву којем 
је удовољено

Скраћено (упрошћено) образложење

Једна странка, а њен захтјев се уважава

Дво(више)страначке ствари, странке не приговарају захтјеву којем 



Забиљешка на спису предмета

Услови:Услови:

Ствар мањег значаја

Поступак покренут по захтјеву странке

Позитивно рјешење

Несумњиви (очигледни) разлози

Не смије се дирати у јавни интерес, односно интерес другог лицаНе смије се дирати у јавни интерес, односно интерес другог лица

Дозвољена оваква форма

Забиљешка на спису предмета

Поступак покренут по захтјеву странке

Не смије се дирати у јавни интерес, односно интерес другог лицаНе смије се дирати у јавни интерес, односно интерес другог лица



Врсте рјешења

Потпуно

Непотпуно:

Дјелимично

Допунско

СталноСтално

Привремено

Врсте рјешења



Закључак о обустављању поступка

Одустанак од захјтева:

Изричит

Прећутан

Поравнање

Доношење по службеној дужностиДоношење по службеној дужности

Закључак о обустављању поступка

Доношење по службеној дужностиДоношење по службеној дужности



Јавна управа

Државна управа

Државни  
органи  
управе

Државне  
посебне

организац
ије

Територијална  
децентрализација

Самостални

Органи у  

Органи управе  
локалне 

самоуправе

Органи у  
саставу  

самосталних

Недржавна управа

Територијална  
децентрализација

Функционална  
децентрализација

Органи управе  
локалне 

самоуправе

Јавна
предузећа

Јавне  
установе

Јавне  
агенције
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