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НЕ КЕ НО ВИ НЕ У ЗА КО НУ О ОП ШТЕМ  
УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ 

„УПРАВ НО ПО СТУ ПА ЊЕ“*

Сажетак: У Ре пу бли ци Ср би ји је 2016. го ди не до нет но ви За кон о оп штем 
управ ном по ступ ку. Њи ме се, као про це сно прав ним про пи сом, не ре гу ли шу 
са мо про це сно прав не уста но ве, већ и ства ра ју не ке пот пу но но ве ма те ри-
јал но прав не уста но ве. Ау то ри у ра ду ука зу ју на про бле ме ко је са со бом 
до но си ова кав не при ме рен на чин прав ног нор ми ра ња. Ана ли за по ка зу је да 
се на овај на чин но ве ма те ри јал но прав не уста но ве ства ра ју пот пу но ве штач-
ки. Као по сле ди ца ја вља ју се не ја сни и не пре ци зни кри те ри ју ми за њи хо во 
де фи ни са ње и раз гра ни че ње, као и број не про тив реч но сти.

Кључнеречи: управ ни по сту пак, управ на ствар, управ ни акт, га рант ни 
акт, управ ни уго вор, управ не рад ње, пру жа ње јав них услу га. 

1. УВОД

Ре пу бли ка Ср би ја је 2016. го ди не до би ла но ви За кон о оп штем управ ном 
по ступ ку. Иа ко би, на пр ви по глед, то тре ба ло да зна чи да је до би ла но ва 
пра ви ла ко ја се при ме њу ју при ли ком по сту па ња у управ ним ства ри ма, чи-
ње ни ца је да је до би ла мно го ви ше од то га. Ка да ка же мо „мно го ви ше“ не 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни 
иза зо ви“ за 2016. го ди ну. 
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ми сли мо, на жа лост, на по бољ ша ње ква ли те та, већ на про тив, на не што што 
је пот пу но не при ме ре но и про бле ма тич но. Ре пу бли ка Ср би ја је овим, про-
це сно прав ним про пи сом, до би ла и не ке пот пу но но ве ма те ри јал но прав не 
уста но ве.

До бар прав ник би, ка да бу де про чи тао овај рад, мо гао да по ми сли да 
су ау то ри „про ма ши ли“ те му. Ве ро ват но би оче ки вао да у ра ду ко ји се ба ви 
но ви на ма у За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку про чи та не што о са мом 
по ступ ку и од ре ђе ним про це сно прав ним уста но ва ма. Уме сто то га, у ра ду 
ће се углав ном су сре сти са ана ли зом не ких ма те ри јал но прав них уста но ва. 
За што је то та ко? 

Те му, да кле, ни су „про ма ши ли“ ау то ри овог тек ста, већ за ко но да вац, 
од но сно ау то ри но вог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку. Уре ђи ва ње ма-
те ри јал но прав них пој мо ва про це сним за ко ном је пот пу но не при хва тљи во. 
Као ка да би се кри вич на де ла про пи си ва ла За ко ном о кри вич ном по ступ ку, 
а не Кри вич ним за ко ни ком! Циљ овог ра да је да се ука же на про бле ме ко је 
са со бом до но си ова кав не при ме рен на чин прав ног нор ми ра ња. За по че так, 
об ја сни ће мо у ко јим би све си ту а ци ја ма тре ба ло да се при ме њу је но ви За кон 
о оп штем управ ном по ступ ку, а за тим ће мо, де таљ но, ана ли зи ра ти сва ку од 
тих си ту а ци ја, или, по ре чи ма за ко но дав ца, сва ки од тих об ли ка „управ ног 
по сту па ња“. Прет по став ка од ко је по ла зи мо, је сте да су ови об ли ци „управ ног 
по сту па ња“ ство ре ни ве штач ки, те да су, са мим тим, не до вољ но ја сно и пре-
ци зно де фи ни са ни и ме ђу соб но раз гра ни че ни. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
ве за из ме ђу њих и пра ви ла ко ја ре гу ли шу управ ни по сту пак ни је ствар на, већ 
при вид на. 

2. ОБА ВЕ ЗНОСТ ПРИ МЕ НЕ НО ВОГ ЗА КО НА  
О ОП ШТЕМ УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ

Под оба ве зно шћу при ме не за ко на ко ји уре ђу је оп шти управ ни по сту пак 
под ра зу ме ва се пи та ње ко ји су бјек ти и под ко јим усло ви ма су ду жни да по-
сту па ју по ње го вим пра ви ли ма.2 На то пи та ње у прет ход ном и но вом За ко ну 
о оп штем управ ном по ступ ку да ју се бит но дру га чи ји од го во ри. 

Прет ход ним За ко ном је про пи са но да су по пра ви ли ма ко ја ре гу ли шу 
оп шти управ ни по сту пак ду жни да по сту па ју „др жав ни ор га ни кад у управ-
ним ства ри ма, не по сред но при ме њу ју ћи про пи се, ре ша ва ју о пра ви ма, оба-
ве за ма или прав ним ин те ре си ма фи зич ког ли ца, прав ног ли ца или дру ге 
стран ке, као и кад оба вља ју дру ге по сло ве утвр ђе не овим за ко ном“3. Ка да 

2 Дра ган Мил ков, Управ но пра во II – управ на де лат ност, Но ви Сад 2016, 75. 
3 За кон о оп штем управ ном по ступ ку – прет ход ни ЗУП, „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 

33/97 и 31/2001 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 30/2010, чл. 1. 
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ре ша ва ју у управ ним ства ри ма, или оба вља ју дру ге по сло ве утвр ђе не овим 
За ко ном, исту ду жност има ју и „пред у зе ћа и дру ге ор га ни за ци је (...) у вр ше-
њу јав них овла шће ња ко ја су им по ве ре на за ко ном“4. 

Из на ве де них од ред би про из ла зи, нај пре, да се пра ви ла ко ја ре гу ли шу 
оп шти управ ни по сту пак при ме њу ју при ли ком ре ша ва ња у управ ним ства-
ри ма. Шта се под ра зу ме ва под управ ним ства ри ма За ко ном ни је из ри чи то 
де фи ни са но. Ме ђу тим, ту ма че њем ових од ред би, а на ро чи то у ве зи са оста-
лим од ред ба ма прет ход ног За ко на о оп штем управ ном по ступ ку и дру гих 
про пи са ко ји ре гу ли шу по је ди не еле мен те управ но прав ног ре жи ма, мо же 
да се до ђе до од го во ра и на то пи та ње. Под управ ним ства ри ма под ра зу ме ва-
ју се оне си ту а ци је у ко ји ма се на ау то ри та ти ван на чин од лу чу је о пра ви ма 
и оба ве за ма стра на ка, до но ше њем управ них ака та. 

Дру ги по сло ви утвр ђе ни прет ход ним За ко ном о оп штем управ ном по-
ступ ку, за раз ли ку од до но ше ња управ них ака та, не вр ше се у управ ним ства-
ри ма, али се вр ше на исти на чин, при ме ном истих про це сних пра ви ла. У те 
по сло ве спа да, пр вен стве но, из да ва ње уве ре ња, од но сно дру гих јав них ис пра ва. 

Пра ви ла ко ја ре гу ли шу оп шти управ ни по сту пак ду жне су да при ме-
њу ју две ка те го ри је су бје ка та. Има ју ћи у ви ду да ре ша ва ње у управ ним 
ства ри ма под ра зу ме ва вр ше ње вла сти, ау то ри та тив но исту па ње у по је ди-
нач ним си ту а ци ја ма, прет по ста вља се да ова пра ви ла при ме њу ју др жав ни 
су бјек ти, пр вен стве но ор га ни упра ве. Ре ша ва ње у управ ним ства ри ма спа да 
у основ ну де лат ност ор га на упра ве. У дру гу ка те го ри ју спа да ју не др жав ни 
су бјек ти и за њих та прет по став ка не ва жи. У њи хо ву основ ну де лат ност не 
спа да вр ше ње вла сти, ау то ри та тив но исту па ње, већ вр ше ње при вред них и 
дру штве них по сло ва од ин те ре са за дру штво у це ли ни. Због зна ча ја тих по-
сло ва њи ма се и по ве ра ва ју овла шће ња за ре ша ва ње у управ ним ства ри ма 
и из да ва ње уве ре ња, од но сно дру гих јав них ис пра ва. Са мо при ли ком вр ше-
ња тих овла шће ња, а не и при ли ком вр ше ња сво је основ не де лат но сти, они 
при ме њу ју од ред бе За ко на о оп штем управ ном по ступ ку. 

О оба ве зно сти при ме не но вог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку 
за кљу чу је се из де фи ни ци је управ ног по ступ ка и управ не ства ри. Управ ни 
по сту пак је од ре ђен као „скуп пра ви ла ко ја др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је, 
ор га ни и ор га ни за ци је по кра јин ске ау то но ми је и ор га ни и ор га ни за ци је је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, уста но ве, јав на пред у зе ћа, по себ ни ор га ни 
пре ко ко јих се оства ру је ре гу ла тор на функ ци ја и прав на и фи зич ка ли ца 
ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња (у да љем тек сту: ор га ни) при ме њу ју 
ка да по сту па ју у управ ним ства ри ма“5. „Управ на ствар, у сми слу овог за ко на, 

4 Прет ход ни ЗУП, чл. 2. 
5 За кон о оп штем управ ном по ступ ку – но ви ЗУП, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 18/2016, 

чл. 1. 
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је сте по је ди нач на си ту а ци ја у ко јој ор ган, не по сред но при ме њу ју ћи за ко не, 
дру ге про пи се и оп ште ак те, прав но или фак тич ки ути че на по ло жај стран-
ке та ко што до но си управ не ак те, до но си га рант не ак те, за кљу чу је управ не 
уго во ре, пред у зи ма управ не рад ње и пру жа јав не услу ге“, као и „сва ка дру га 
си ту а ци ја ко ја је за ко ном од ре ђе на као управ на ствар“.6 

По ста вља се, нај пре, пи та ње за што је за ко но да вац, уме сто да ја сно од-
ре ди оба ве зност при ме не За ко на, „де фи ни сао“ управ ни по сту пак и то на 
по гре шан на чин. Управ ни по сту пак ни је „скуп пра ви ла“, већ скуп про це сних 
рад њи, ко је се вр ше пре ма од ре ђе ним пра ви ли ма. За кон о оп штем управ ном 
по ступ ку је „скуп пра ви ла“, а по сту пак је на чин ра да уре ђен За ко ном! Сва-
ки по сту пак пред ста вља ре до след оба вља ња рад них опе ра ци ја при ли ком 
оства ри ва ња не ког за дат ка и мо же да бу де уо би ча јен или про пи сан. Ако је 
про пи сан, он да је прав ни по сту пак. У том сми слу, управ ни по сту пак је на чин 
ра да при ли ком ре ша ва ња у управ ним ства ри ма ре гу ли сан ску пом пра ви ла 
из За ко на о оп штем управ ном по ступ ку. Из на ве де ног про из ла зи да за ко но-
да вац не раз ли ку је За кон о оп штем управ ном по ступ ку од са мог управ ног 
по ступ ка, а, са мим тим, ни пред мет За ко на од пред ме та управ ног по ступ ка. 

Шта би, у скла ду са но вим За ко ном, тре ба ло да бу де пред мет управ ног 
по ступ ка, од но сно ка да би пра ви ла ко ја ре гу ли шу управ ни по сту пак тре ба-
ло да се при ме не? Пра ви ла ко ја ре гу ли шу управ ни по сту пак тре ба ло би да 
се при ме не у сва кој по је ди нач ној си ту а ци ји „у ко јој ор ган, не по сред но при-
ме њу ју ћи за ко не, дру ге про пи се и оп ште ак те, прав но или фак тич ки ути че 
на по ло жај стран ке“, а не са мо ка да ре ша ва о ње ним пра ви ма, оба ве за ма или 
прав ним ин те ре си ма, ка ко је пред ви ђе но у прет ход ном За ко ну. Под управ-
ним ства ри ма се, да кле, ви ше не под ра зу ме ва ју са мо си ту а ци је у ко ји ма се 
до но се управ ни ак ти, већ и си ту а ци је у ко ји ма се до но се га рант ни ак ти, за кљу-
чу ју управ ни уго во ри, пред у зи ма ју управ не рад ње и пру жа ју јав не услу ге.

Већ на пр ви по глед је ја сно да ова ква де фи ни ци ја управ не ства ри ни је 
ускла ђе на са дру гим про пи си ма у на шем прав ном си сте му, као што су За кон 
о др жав ној упра ви и За кон о управ ним спо ро ви ма, иа ко би про пи си ко ји 
ре гу ли шу по је ди не еле мен те управ но прав ног ре жи ма тре ба ло да чи не це-
ли ну. При ме ћу је се и да је ова ква де фи ни ци ја управ не ства ри ство ре на пот-
пу но ве штач ки, под во ђе њем под њу су штин ски раз ли чи тих си ту а ци ја. У 
управ ним ства ри ма, а то зна чи и по пра ви ли ма ко ја ре гу ли шу управ ни по-
сту пак, тре ба ло би да се до но се и вр ше сви по је ди нач ни ак ти и рад ње упра-
ве, без об зи ра на њи хо ву при ро ду, па чак и де лат но сти јав них слу жби. Ка ко 
би при крио чи ње ни цу да из ме ђу њих не ма ни чег за јед нич ког и да пра ви ла 
ко ја ре гу ли шу управ ни по сту пак ни су при ме ре на у свим тим си ту а ци ја ма, 
за ко но да вац уво ди и јед но но во прав но сред ство, при го вор. Пу тем при го во-

6 Но ви ЗУП, чл. 2. 
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ра се, за пра во, све ове но ве си ту а ци је ко је се на зи ва ју „управ ним ства ри ма“ 
под во де под си ту а ци је у ко ји ма се до но се управ ни ак ти и ко је је ди но и пред-
ста вља ју управ не ства ри, у ужем сми слу ре чи. На тај на чин, за ко но да вац 
по ку ша ва да нам по ка же да из ме ђу све га оно га што би тре ба ло да спа да у 
пред мет управ ног по ступ ка и са мих пра ви ла ко ја ре гу ли шу тај по сту пак 
по сто ји не ка ве за. Да ли је та ве за ствар на или при вид на, ни је ва жно.7 

По сма тра ју ћи но ви За кон о оп штем управ ном по ступ ку мо же се за кљу-
чи ти да ви ше ни је ва жно ни то ко ји су бјек ти и под ко јим усло ви ма при ме-
њу ју пра ви ла ко ја ре гу ли шу управ ни по сту пак. То на ро чи то ва жи за не др-
жав не су бјек те, у од но су на ко је За кон о оп штем управ ном по ступ ку ви ше 
ни је оба ве зан са мо ка да вр ше по ве ре на јав на овла шће ња, већ и ка да вр ше 
сво ју основ ну де лат ност, ко ја се не са сто ји у ау то ри та тив ном исту па њу („пру-
жа ње јав них услу га“). 

Од ре ђу ју ћи управ ну ствар на овај на чин, за ко но да вац је се би дао не мо-
гућ за да так да ја сно и сми сле но од ре ди и раз гра ни чи број не но ве, али и 
по сто је ће пој мо ве. Ре зул тат, ко ји је је ди но и мо гућ, са сто ји се у кон фу зи ји, 
не пре ци зним кри те ри ју ми ма раз гра ни че ња, де фи ни са њу не по зна тих пој мо ва 
по мо ћу дру гих не по зна тих пој мо ва, од сту па њу од де фи ни ци ја са др жа них у 
дру гим про пи си ма, али и од уо би ча је них схва та ња у на у ци управ ног пра ва.8 

3. ОБ ЛИ ЦИ „УПРАВ НОГ ПО СТУ ПА ЊА“

Под пој мом управ не ства ри се, као што је прет ход но већ ре че но, ви ше 
не под ра зу ме ва ју са мо оне си ту а ци је у ко ји ма се до но се управ ни ак ти, већ 
и си ту а ци је у ко ји ма се до но се га рант ни ак ти, за кљу чу ју управ ни уго во ри, 
пред у зи ма ју управ не рад ње и пру жа ју јав не услу ге. У пи та њу су раз ли чи ти 
по је ди нач ни ак ти и рад ње ко ји ма се „прав но или фак тич ки ути че на по ло жај 
стран ке“, а ко је је за ко но да вац на звао „управ ним по сту па њем“. 

Сам тер мин „управ но по сту па ње“ пред ста вља но ви ну у на шем прав ном 
си сте му и не у спе шан по ку шај да се ове су штин ски раз ли чи те ства ри по ве-
жу у јед ну це ли ну. Ра ди се, за пра во, са мо о „игри ре чи ма“, ко ја би, прет по-
ста вља мо, тре ба ло да нам ука же на то да се пра ви ла ко ја уре ђу ју управ ни 
по сту пак при ме њу ју при ли ком „управ ног по сту па ња“. За ко но да вац је, из-
гле да, за бо ра вио да се за озна ча ва ње за да та ка и по сло ва ко је вр ши упра ва у 
Уста ву Ре пу бли ке Ср би је и За ко ну о др жав ној упра ви ко ри сти тер мин „по-
сло ви др жав не упра ве“. 

7 Вид. Рат ко Ра до ше вић, „По јам управ не ства ри и но ви За кон о оп штем управ ном по-
ступ ку Ре пу бли ке Ср би је“, Прав на ри јеч, бр. 46/2016, 340. 

8 Ibid., 339-340. 
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Ве ћи про блем од ове „игре тер ми ни ма“ пред ста вља чи ње ни ца да су 
по сло ви др жав не упра ве у За ко ну о др жав ној упра ви од ре ђе ни дру га чи је у 
од но су на оно што је пред ви ђе но у окви ру „управ ног по сту па ња“. Ти ме но-
ви За кон о оп штем управ ном по ступ ку из ла зи из окви ра чи сто про це сних 
про пи са, ко ји ма се уре ђу је на чин вр ше ња по сто је ћих за да та ка и по сло ва. 
Уме сто то га, њи ме се ства ра ју не ки пот пу но но ви за да ци и по сло ви, док се 
по сто је ћи од ре ђу ју на дру га чи ји на чин.9 

3.1. Управ ни акт

У до са да шњем за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је, управ ни акт се де фи-
ни ше по мо ћу управ не ства ри, као спе ци фич ног, ма те ри јал ног обе леж ја ове 
вр сте по је ди нач них и ау то ри та тив них прав них ака та. Та ква ве за из ме ђу 
управ ног ак та и управ не ства ри про из ла зи ка ко из прет ход ног За ко на о оп-
штем управ ном по ступ ку, та ко и из За ко на о др жав ној упра ви и За ко на о 
управ ним спо ро ви ма. Иа ко се у прет ход ном За ко ну о оп штем управ ном 
по ступ ку не по ми ње тер мин „управ ни акт“, ја сно је да се на ову вр сту по је-
ди нач них и ау то ри та тив них прав них ака та ми сли ка да се ка же да се у управ-
ним ства ри ма „ре ша ва о пра ви ма, оба ве за ма или прав ним ин те ре си ма фи-
зич ког ли ца, прав ног ли ца или дру ге стран ке“. Исти сми сао има ју и је зич ки 
не пре ци зно фор му ли са не од ред бе За ко на о др жав ној упра ви, у скла ду са 
ко ји ма „ор га ни др жав не упра ве ре ша ва ју у управ ним ства ри ма и до но се 
управ не ак те“, те „ре ша ва ју о жал ба ма и ван ред ним прав ним сред стви ма на 
управ не ак те ко је су до не ли они или има о ци јав них овла шће ња, пре ма за-
ко ну“10. Ко нач но, у За ко ну о управ ним спо ро ви ма је и ја сно пред ви ђе но да 
управ ни акт пред ста вља „по је ди нач ни прав ни акт ко јим над ле жни ор ган, 
не по сред ном при ме ном про пи са, ре ша ва о од ре ђе ном пра ву или оба ве зи 
фи зич ког или прав ног ли ца, од но сно дру ге стран ке у управ ној ства ри“11.

Прет по став ка од ко је се по ла зи у но вом За ко ну о оп штем управ ном 
по ступ ку, су прот но на ве де ним про пи си ма, са сто ји се у то ме да је по јам 
управ не ства ри мно го ши ри, те да се он ви ше не ве зу је ис кљу чи во за управ-
ни акт, већ и за дру ге об ли ке „управ ног по сту па ња“. Управ на ствар је, ти ме, 
из гу би ла свој ство бит ног, ма те ри јал ног обе леж ја управ ног ак та и не мо же 
ви ше да по слу жи за ње го во де фи ни са ње. Уме сто то га, управ ни акт се од ре-

9 Вид. Дра ган Мил ков, „По во дом На цр та За ко на о оп штем управ ном по ступ ку – ко рак 
на пред или де сет у стра ну?“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (Збо р ник 
ра до ва ПФНС), бр. 1/2013, 89-90; Зо ран Лон чар, „О На цр ту За ко на о оп штем управ ном по-
ступ ку“, Прав на ри јеч, бр. 35/2013, 433-434. 

10 За кон о др жав ној упра ви – ЗДУ, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 
95/2010 и 99/2014, чл. 17. 

11 За кон о управ ним спо ро ви ма, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 111/2009, чл. 4. 

Др Дра ган Л. Мил ков, Рат ко С. Ра до ше вић, Неке новине у За ко ну о оп штем... (стр. 733–752)
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ђу је као „по је ди нач ни прав ни акт ко јим ор ган, не по сред но при ме њу ју ћи 
про пи се из од го ва ра ју ће управ не обла сти, од лу чу је о пра ву, оба ве зи или 
прав ном ин те ре су стран ке, или о про це сним пи та њи ма“12. 

Из ци ти ра не од ред бе сле ди да би но во ма те ри јал но обе леж је управ ног 
ак та, уме сто управ не ства ри, тре ба ло да бу де ка рак тер про пи са ко ји се при-
ме њу ју при ли ком од лу чи ва ња о пра ви ма, оба ве за ма и прав ним ин те ре си ма 
стран ке, или о про це сним пи та њи ма. На и ме, ра ди се о „про пи си ма из од го-
ва ра ју ће управ не обла сти“. Шта се, пак, под ра зу ме ва под тим про пи си ма за-
ко но да вац ни је на вео. Ни је ни мо гао да на ве де јер управ но пра во не ма сво је 
по себ не из во ре пра ва. За ову гра ну пра ва ва же сви они из во ри ко ји ва же и 
за дру ге гра не пра ва.13 Са мим тим, „нор ме управ ног пра ва ја вља ју се у ра-
зним тек сто ви ма, за кон ским про пи си ма и дру гим под за кон ским оп штим 
ак ти ма, из ме ша не са нор ма ма ко је спа да ју у дру ге прав не гра не из че га про-
из и ла зе (sic!) по себ не те шко ће у ве зи са њи хо вим из два ја њем и ди фе рен ци-
ра њем при ли ком при ме не“14. Ка рак тер про пи са ко ји се при ме њу ју, пре ма 
то ме, не мо же да по слу жи као по у здан кри те ри јум за де фи ни са ње и раз гра-
ни че ње управ ног ак та од дру гих слич них прав них ака та. 

Као ре зул тат ова квих про ме на, у на шем прав ном си сте му по сто је две 
раз ли чи те за кон ске де фи ни ци је управ ног ак та. Јед на је на ве де на у но вом За-
ко ну о оп штем управ ном по ступ ку и оба ве зу је све оне су бјек те ко ји до но се 
управ не ак те. Дру га је на ве де на у За ко ну о управ ним спо ро ви ма и оба ве зу је 
Управ ни суд, при ли ком кон тро ле за ко ни то сти управ ног ак та. Има ју ћи у ви ду 
раз ли чи те кри те ри ју ме за де фи ни са ње, мо гло би да се до го ди да се је дан исти 
акт сма тра управ ним ак том у сми слу За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, 
а да то не бу де слу чај у сми слу За ко на о управ ним спо ро ви ма. Та ква раз ли ка 
је не при хва тљи ва и мо же да иза зо ве не га тив не по сле ди це у прак си. 

Де фи ни ци ја управ ног ак та у но вом За ко ну о оп штем управ ном по ступ-
ку ука зу је и на то да се под управ ним ак ти ма под ра зу ме ва ју и сви по је ди-
нач ни ак ти ко ји ма се од лу чу је о про це сним пи та њи ма. У скла ду са тим, 
раз ли ку ју се две вр сте управ них ака та, ре ше ња и за кључ ци. Ови управ ни 
ак ти мо гу има ти и дру ги на зив, ако је то по себ ним за ко ном пред ви ђе но.15 
„Ре ше њем се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или прав ном ин те ре су стран ке“, а до-
но си се и у „дру гим слу ча је ви ма ко ји су овим за ко ном од ре ђе ни“.16 „За кљу-
чак је управ ни акт ко јим ор ган упра вља по ступ ком и ко ји се до но си кад овим 
за ко ном ни је од ре ђе но да се до но си ре ше ње.“17 

12 Но ви ЗУП, чл. 16, ст. 1. 
13 Дра ган Мил ков, Управ но пра во I – увод на и ор га ни за ци о на пи та ња, Но ви Сад 2016, 47. 
14 Па вле Ди ми три је вић, Рат ко Мар ко вић, Управ но пра во I, Бе о град 1986, 258.
15 Но ви ЗУП, чл. 16, ст. 2 и 3. 
16 Но ви ЗУП, чл. 136. 
17 Но ви ЗУП, чл. 146, ст. 1. 
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На пр ви по глед, на ве де на по де ла упу ћу је на раз ли ку из ме ђу глав не и 
спо ред не од лу ке, ко ја је уо би ча је на у свим прав ним по ступ ци ма. Ме ђу тим, 
про пи су ју ћи да се о број ним спо ред ним пи та њи ма од лу чу је ре ше њем, а не 
за кључ ком, за ко но да вац је ову по де лу учи нио бе сми сле ном. При ме ра ра ди, 
ре ше њем се од лу чу је о по ста вље њу при вре ме ног за ступ ни ка стран ци, од-
ба ци ва њу под не ска, од би ја њу зах те ва за раз гле да ње спи са и оба ве шта ва ње 
о то ку по ступ ка, вра ћа њу у пре ђа шње ста ње, осло ба ђа њу од пла ћа ња тро-
шко ва, из ме ни зах те ва, пре ки ду и об у ста вља њу по ступ ка, при вре ме ним 
ме ра ма, нов ча ним ка зна ма за све до ке и ве шта ке, на док на ђи ва њу ште те про-
у зро ко ва не уви ђа јем, обез бе ђе њу до ка за, из вр ше њу ра ди обе зб еђењa итд. 

Чи ње ни ца да се о број ним спо ред ним пи та њи ма од лу чу је у фор ми ре-
ше ња оправ да ва се „на ро чи то с гле ди шта по ве ћа не прав не за шти те про тив 
про це сних ака та“18. У че му се та по ве ћа на прав на за шти та огле да? Ни у 
че му, ако се има у ви ду да би и про тив за кључ ка ко јим се од лу чу је о овим спо-
ред ним пи та њи ма мо гла да се пред ви ди по себ на жал ба, што и је сте слу чај 
у прет ход ном За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку. Због не ке при вид но 
по ве ћа не прав не за шти те уно си се не по треб на кон фу зи ја и ком пли ку је до са-
да шње ја сно раз ли ко ва ње из ме ђу ре ше ња и за кључ ка, као глав не и спо ред не 
од лу ке. Ова квим при сту пом управ ни по сту пак по пр ви пут на пу шта ло ги ку 
свих оста лих про це сних про пи са у ко ји ма се ја сно пра ви раз ли ка из ме ђу 
глав не и спо ред не од лу ке, а што се из ра жа ва и кроз њи хо ве раз ли чи те на-
зи ве (у суд ским по ступ ци ма су то пре су да и ре ше ње). 

Спо р но је и то ка ко за кљу чак уоп ште мо же да се сма тра управ ним ак том 
ка да, пре ма но вом За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку, про тив ње га „ни је 
до зво ље на жал ба, ни ти се мо же по кре ну ти управ ни спор“19. Из то га сле ди да 
за кљу чак ни ка да не ма са мо стал ну прав ну ег зи стен ци ју, те, за то, мо же да пред-
ста вља ис кљу чи во ак це со р ни акт, по је ди нач ни акт без не по сред ног прав ног 
деј ства, а не управ ни акт. Од ред бе овог За ко на о вр ста ма управ них ака та су, 
да кле, про тив реч не. За ко но да вац нај пре де ли управ не ак те на ре ше ња и за кључ-
ке, а за тим не ги ра ту по де лу под во ђе њем свих за кљу ча ка под ак це со р не ак те.

Ре ше њем се од лу чу је и о при го во ру, но вом прав ном сред ству, ко је 
стран ка мо же да из ја ви због не ис пу ње ња оба ве за из управ ног уго во ра, пред-
у зе те или не пред у зе те управ не рад ње, или на чи на пру жа ња јав них услу га 
– уко ли ко се њи хо вим пру жа њем не обез бе ђу је уред но и ква ли тет но, под 
јед на ким усло ви ма, оства ри ва ње пра ва гра ђа на и ор га ни за ци ја и за до во ља ва ње 
по тре ба ко ри сни ка.20 О при го во ру од лу чу је ру ко во ди лац ор га на на чи је се 
по сту па ње од но си ово прав но сред ство ре мон стра тив ног ка рак те ра.21 

18 Зо ран То мић, Пред го вор но вом За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку, Бе о град 2016, 20. 
19 Но ви ЗУП, чл. 146, ст. 3.
20 Но ви ЗУП, чл. 147, ст. 1, у ве зи са чл. 25, 28 и 32. 
21 Но ви ЗУП, чл. 148, ст. 1. 

Др Дра ган Л. Мил ков, Рат ко С. Ра до ше вић, Неке новине у За ко ну о оп штем... (стр. 733–752)
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Сми сао уво ђе ња при го во ра, ка ко то на во де по је ди ни ау то ри, са сто ји се 
у то ме „да се управ на по сту па ња ко ја не пред ста вља ју управ ни акт – управ-
не рад ње, управ ни уго во ри, пру жа ње јав них услу га – уве ду у по сто је ћи 
си стем управ но прав не за шти те са што је мо гу ће ма ње из ме на тог си сте ма. 
На и ме, при го вор се из ја вљу је про тив ових управ них по сту па ња ра ди до би ја-
ња управ ног ак та ко јим се од лу чу је о њи хо вој за ко ни то сти и/или це лис ход-
но сти. Јед ном из да ти управ ни акт да је стран ци мо гућ ност да ко ри сти ре дов не 
пу те ве управ но прав не за шти те, та ко што про тив од лу ке о при го во ру мо же 
да из ја ви жал бу у управ ном по ступ ку и/или ту жбу у управ ном спо ру, већ у 
за ви сно сти од по ло жа ја су бјек та ко ји је пред у зео управ но по сту па ње у управ-
ној хи је рар хи ји“22. 

И ов де се, из гле да, оправ да ње за уво ђе ње при го во ра на ла зи у по ве ћа ној 
прав ној за шти ти стра на ка. Ствар ни и прак тич ни ре зул тат ових но ви на је, 
ме ђу тим, спо ран и то из ви ше раз ло га. По ста вља се, нај пре, пи та ње да ли и ова 
ре ше ња мо гу да се под ве ду под за кон ску де фи ни ци ју управ ног ак та. Под се-
ти мо се, управ ни акт је „по је ди нач ни прав ни акт ко јим ор ган, не по сред но при-
ме њу ју ћи про пи се из од го ва ра ју ће управ не обла сти, од лу чу је о пра ву, оба-
ве зи или прав ном ин те ре су стран ке, или о про це сним пи та њи ма“. Да ли се 
за и ста, ка да се од лу чу је о при го во ру због управ ног уго во ра, управ них рад њи, 
или пру жа ња јав них услу га, ра ди о „не по сред ној при ме ни про пи са из од го ва-
ра ју ће управ не обла сти“? Да ли то ва жи и за си ту а ци је у ко ји ма се на управ ни 
уго вор суп си ди јар но при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу ју обли га ци-
о ни од но си? Шта је са прав ном за шти том ко ја је већ пред ви ђе на про пи си ма 
ко ји ма се уре ђу је „пру жа ње јав них услу га“. О че му би то ру ко во ди лац ор-
га на за и ста тре ба ло да од лу чу је, о ка квим пра ви ма, оба ве за ма и прав ним 
ин те ре си ма стра на ка? Ко би био над ле жан да ре ша ва по жал би про тив ре-
ше ња ди рек то ра ло кал не то пла не? А о че му би, тек, Управ ни суд тре ба ло 
да од лу чу је и ка ко да се ре ше ње до не то по во дом из ја вље ног при го во ра под-
ве де под де фи ни ци ју управ ног ак та из За ко на о управ ним спо ро ви ма? Ако 
гра ђа нин ни је за до во љан пру жа њем јав не услу ге гре ја ња и под не се при го-
вор то пла ни, да ли мо же про тив ре ше ња ру ко во ди о ца да во ди управ ни спор 
и шта би суд у та квом управ ном спо ру од лу чи вао? Све то оста је пот пу но 
не ја сно. По себ но је не ја сно да ли се про це сним про пи сом мо же ме ња ти оно 
што је пред ви ђе но у по је ди ним ма те ри јал но прав ним про пи си ма? Та ко је 
нпр. у За ко ну о ко му нал ним де лат но сти ма пред ви ђе но да се из ме ђу ко ри-
сни ка и пру жа о ца услу га ко му нал них де лат но сти пра ва и оба ве зе уре ђу ју 
уго во ром, тј. да се из ме ђу њих ус по ста вља обли га ци о но прав ни од нос.23 По 

22 До бро сав Ми ло ва но вић, Вук Цу цић, „Но ва ре ше ња На цр та За ко на о оп штем управ-
ном по ступ ку у кон тек сту ре фор ме јав не упра ве у Ср би ји“, Прав ни жи вот, бр. 10/2015, 98.

23 За кон о ко му нал ним де лат но сти ма, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 88/2011, чл. 13. 
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но вом За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку про из ла зи да је то управ но прав ни 
од нос? 

Ја сно је са мо јед но. Ова кво про ши ре ње пој ма управ не ства ри и управ ног 
ак та, ко је иде до те ме ре да их обе сми шља ва, мо же да иза зо ве не га тив не по-
сле ди це у прак си. Уме сто уна пре ђе ња прав не за шти те стра на ка, кон фу зи ја 
ко ја се на овај на чин ства ра мо же да до ве де до са свим су прот ног ре зул та та. 

3.2. Га рант ни акт

Дру ги об лик „управ ног по сту па ња“ са сто ји се у до но ше њу га рант них 
ака та. Под га рант ним ак том се под ра зу ме ва „пи са ни акт ко јим се ор ган оба ве-
зу је да, на од го ва ра ју ћи зах тев стран ке, до не се управ ни акт од ре ђе не са др-
жи не“, „кад је то по себ ним за ко ном од ре ђе но“.24 Дру ги услов је да „га рант ни 
акт не сме би ти про ти ван јав ном ин те ре су, ни ти прав ном ин те ре су тре ћих 
ли ца“25. Бли же је про пи са но и ка да по сто ји, од но сно ка да не по сто ји оба ве-
за до но ше ња управ ног ак та, са гла сно га рант ном ак ту. Про тив управ ног ак та 
ко ји ни је до нет са гла сно га рант ном ак ту стран ка мо же да из ја ви жал бу.26 На 
сва оста ла пи та ња ко ја се ти чу до но ше ња га рант ног ак та пред ви ђе но је да 
се сход но при ме њу ју од ред бе о управ ном ак ту.27 

Га рант ни акт пред ста вља но ви ну у на шем прав ном си сте му, спо р них 
обе леж ја и прав не при ро де. Из за кон ске де фи ни ци је са зна је мо ви ше о фор ми 
га рант ног ак та, не го о ње го вој су шти ни. Чи ње ни ца да ор ган овим „пи са ним 
ак том“ сти че оба ве зу да ка сни је, под од ре ђе ним усло ви ма, до не се управ ни 
акт од ре ђе не са др жи не, ука зу је на то да га рант ни акт спа да у ка те го ри ју прав-
них ака та. Но, ни је са свим ја сно да ли то зна чи, исто вре ме но, да се га рант ним 
ак том од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма стран ке. У обра зло же њу Пред ло га 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку да је се не га ти ван од го вор на ово пи-
та ње.28 Да ли то он да зна чи да се га рант ним ак том са мо „фак тич ки ути че на 
по ло жај стран ке“, ако се већ не од лу чу је о ње ним пра ви ма и оба ве за ма? 
Сми сао „управ ног по сту па ња“ ни је у то ме да се „ути че на по ло жај ор га на“, 
већ стран ке. Ако тај „ути цај на по ло жај стран ке“ ни је „прав ни“, он да мо же 
да бу де је ди но „фак тич ки“. 

Да је прав на при ро да га рант ног ак та спо р на и не ја сна, ви ди се и из чи ње-
ни це да га по је ди ни ау то ри свр ста ва ју у управ не ак те. У том сми слу, раз ли-

24 Но ви ЗУП, чл. 18. 
25 Но ви ЗУП, чл. 20. 
26 Но ви ЗУП, чл. 19. 
27 Но ви ЗУП, чл. 21. 
28 Вид. Обра зло же ње Пред ло га За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, 63. До ступ но на: 

http://www.par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/ci r/pd f/pred lo zi_za ko na/266-16.pd f, 20. но вем бар 
2016. 

Др Дра ган Л. Мил ков, Рат ко С. Ра до ше вић, Неке новине у За ко ну о оп штем... (стр. 733–752)
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ку ју кла сич не управ не ак те и спе ци фич не „га рант не управ не ак те“.29 Не ја сно 
је са мо на осно ву че га се то твр ди. Ако су и га рант ни ак ти „управ ни ак ти“, 
за што су он да из дво је ни као по се бан об лик „управ ног по сту па ња“. Шта ви-
ше, с об зи ром на пот пу ну нео д ре ђе ност за кон ске де фи ни ци је и при ло же но 
обра зло же ње уз текст Пред ло га За ко на, шта је то што уоп ште упу ћу је на за-
кљу чак да се ра ди о ау то ри та тив ном прав ном ак ту. О обе леж ји ма га рант ног 
ак та, очи глед но, мо же са мо да се на га ђа.

Спо р на и не ја сна прав на при ро да га рант них ака та про из ла зи из то га 
што је спо р но и са мо њи хо во по сто ја ње у на шем прав ном си сте му. Дру гим 
ре чи ма, спо р но је по сто ја ње по себ них за ко на ко ји ма се пред ви ђа до но ше ње 
га рант них ака та, на осно ву ко јих би се ја сно и пре ци зно од ре ди ла њи хо ва 
обе леж ја. За ко но да вац по ла зи од прет по став ке да та кви за ко ни по сто је. Као 
при мер, у обра зло же њу Пред ло га За ко на о оп штем управ ном по ступ ку на-
во ди се За кон о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је (члан 15), Ца рин ски за кон 
(члан 19) и За кон о др жав ној при пад но сти и упи су пло ви ла (члан 83).30 

При мер „га рант ног ак та“ из чла на 15 За ко на о др жа вљан ству Ре пу бли ке 
Ср би је до во љан је да ука же на то да се ова прав на уста но ва ве штач ки уво ди 
у наш прав ни си стем. Под „га рант ним ак том“ тре ба ло би да се под ра зу ме ва 
по твр да ко ја се из да је стран цу да ће би ти при мљен у др жа вљан ство Ре пу-
бли ке Ср би је, а ко ја слу жи за до би ја ње от пу ста из стра ног др жа вљан ства.31 

Сми сао овог „га рант ног ак та“ ни је у то ме да се ор ган оба ве же да ће 
до не ти од ре ђе ни управ ни акт. Из ри чи то је у За ко ну о др жа вљан ству пред-
ви ђе но да се из да је по твр да „да ће би ти при мљен у др жа вљан ство Ре пу бли-
ке Ср би је ако ис пу ња ва оста ле усло ве из чла на 14. став 1. овог за ко на 
(текст на гла си ли ау то ри)“32. То зна чи да му се је ди но „га ран ту је“ да ће би ти 
при мљен у др жа вљан ство ако ис пу ња ва за кон ске усло ве, а то би би ло и без 
овог, на зо ви, га рант ног ак та! 

На осно ву ове по твр де управ ни акт до но си стра ни ор ган ко ји од лу чу је 
о от пу сту стран ке из стра ног др жа вљан ства. Она тре ба да по слу жи као до-
ка зно сред ство у по ступ ку ко ји се во ди по во дом от пу ста из стра ног др жа-
вљан ства. До ма ћи ор ган ко ји од лу чу је о при је му стран ке у др жа вљан ство 
Ре пу бли ке Ср би је не ма оба ве зу да до не се управ ни акт на осно ву ра ни је 
из да те по твр де, већ на осно ву за ко на и то га да ли стран ка ис пу ња ва све за-
ко ном пред ви ђе не усло ве у тре нут ку од лу чи ва ња. Шта ви ше, мо же се за кљу-
чи ти да ор ган уну тра шњих по сло ва ни не про ве ра ва ис пу ње ност свих усло-
ва при ли ком из да ва ња по твр де за стра ни ор ган, већ ће про ве ру свих усло ва 

29 З. То мић, 20. 
30 Вид. Обра зло же ње Пред ло га За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, 63. 
31 За кон о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је – ЗДРС, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 135/2004 

и 90/2007, чл. 15. 
32 ЗДРС, чл. 15, ст. 1. 
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вр ши ти тек ка да стран ка при ло жи и до каз да јој је пре ста ло стра но др жа вљан-
ство. То зна чи да мо же зах тев да ува жи или да га од би је. 

При мер из Ца рин ског за ко на је та ко ђе спо ран. Члан 19 Ца рин ског за ко на 
се од но си на оба ве зу ју ће оба ве ште ње о свр ста ва њу ро бе (ООС) и оба ве зу-
ју ће оба ве ште ње о по ре клу ро бе (ООП).33 Ова два оба ве зу ју ћа оба ве ште ња 
су јед на спе ци фич ност ко ја по сто ји са мо у ца рин ском по ступ ку и де таљ но 
су уре ђе не Ца рин ским за ко ном, та ко да због њих ни је по сто ја ла по тре ба за 
из ми шља њем не ка квог но вог „га рант ног ак та“. Шта ви ше, у истом чла ну су 
пред ви ђе ни и слу ча је ви у ко ји ма Упра ва ца ри на мо же да до не се од лу ку о 
пре стан ку ва же ња оба ве зу ју ћег оба ве ште ња, а ме ђу њи ма се на во ди да до 
то га мо же да до ђе нпр. „због из ме на ко мен та ра ца рин ске та ри фе“, „ако ви ше 
ни је у скла ду са ак том ми ни стра о по ре клу ро бе“ и сл. Шта он да оста је од 
га ран ци је „га рант ног ак та“? 

Тре ћи при мер се пот пу но не тач но на во ди. На и ме, у чла ну 83 За ко на о 
др жав ној при пад но сти и упи су пло ви ла се спо ми ње не ка кав „га рант ни акт“, 
ко ји не ма ни ка квих до дир них та ча ка са де фи ни ци јом из За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку. „Ка да луч ка ка пе та ни ја у чи ји је упи сник брод уну тра-
шње пло вид бе упи сан при ми пред лог за пре нос упи са бро да уну тра шње 
пло вид бе у упи сник бро до ва уну тра шње пло вид бе дру ге луч ке ка пе та ни је, 
до не ће ре ше ње ко јим услов но при зна је пра во стран ци на пре нос упи са бро-
да уну тра шње пло вид бе у упи сник бро до ва уну тра шње пло вид бе ко ји во ди 
дру га луч ка ка пе та ни ја (га рант ни акт) и исто, са из во дом из упи сни ка бро-
до ва и ис пра ва ма из ста ва 2. овог чла на, упу ћу је луч кој ка пе та ни ји у чи ји упи-
сник бро до ва уну тра шње пло вид бе се пре но си упис“.34 Ме ђу тим, тај „га рант-
ни акт“ ни шта не га ран ту је, јер „ре ше ње из ста ва 3. овог чла на не оба ве зу је 
луч ку ка пе та ни ју у чи ји је упи сник брод упи сан ако луч ка ка пе та ни ја у 
чи ји упи сник брод уну тра шње пло вид бе тре ба да се упи ше оправ да но од-
би је упис“35. Шта се он да тим ак том га ран ту је? Услов но се при зна је пра во 
стран ци на пре нос упи са бро да, а дру ги ор ган мо же да од би је упис! 

Пи сци За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, да кле, на осно ву не ко ли ко 
по гре шних при ме ра, за кљу чу је да „га рант ни ак ти“ по сто је и у на шем прав ном 
си сте му и да би њих тре ба ло ре гу ли са ти у окви ру пра ви ла ко ја се од но се на 
оп шти управ ни по сту пак. Фра зе пи са ца обра зло же ња Пред ло га За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку да је то „је дан од нај бо љих ин стру ме на та за по-
сти за ње што ве ћег сте пе на прав не си гур но сти“ и да ће тај акт би ти по себ но 
„по до бан за по ди за ње ни воа пред ви ди во сти по слов ног окру же ња“36, не зна че 

33 Ца рин ски за кон, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 18/2010, 111/2012 и 29/2015, чл. 19. 
34 За кон о др жав ној при пад но сти и упи су пло ви ла – ЗДПУП, „Слу жбе ни гла сник РС“, 

бр. 10/2013 и 18/2015, чл. 83, ст. 3. 
35 ЗДПУП, чл. 83, ст. 6. 
36 Вид. Обра зло же ње Пред ло га За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, 63. 

Др Дра ган Л. Мил ков, Рат ко С. Ра до ше вић, Неке новине у За ко ну о оп штем... (стр. 733–752)
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баш ни шта. За ове пра зне из ја ве не по сто ји ни ка кав основ. Шта уоп ште зна-
чи „пред ви ди вост по слов ног окру же ња“ и ка кве ве зе са тим има ју га рант ни 
ак ти? Ко ји про пи си ко ји се од но се на „пред ви ди вост по слов ног окру же ња“ 
пред ви ђа ју га рант не ак те? Не ма их! Про це сним про пи сом се не мо же ства-
ра ти но ви ма те ри јал но прав ни по јам ко ји за са да не по сто ји, а за чи јим по-
сто ја њем прак са до са да ни је ис ка за ла ни ка кву по тре бу. Ова но во та ри ја је 
обич но игра ње пи са ца но вог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку и по ку шај 
да се по сва ку це ну бу де ори ги на лан, без об зи ра на ре ал ност и по тре бе прак-
се. Ка да ни пи сци За ко на ни су у ста њу да про на ђу ма кар је дан сми слен 
при мер за „га рант ни акт“, ко ће то ус пе ти? 

3.3. Управ ни уго вор

Но ви ну у на шем прав ном си сте му пред ста вља и управ ни уго вор. Слич но 
до но ше њу га рант ног ак та и он се за кљу чу је са мо ка да је то од ре ђе но по себ-
ним за ко ном, а под њим се под ра зу ме ва „дво стра но оба ве зан пи са ни акт 
ко ји (...) за кљу чу ју ор ган и стран ка и ко јим се ства ра, ме ња или уки да прав-
ни од нос у управ ној ства ри“37. 

При ме ћу је се да управ ни уго вор има не ко ли ко обе леж ја. С об зи ром на 
то да се њи ме ства ра, ме ња или уки да прав ни од нос у управ ној ства ри, он 
спа да у ка те го ри ју по је ди нач них прав них ака та. За раз ли ку од управ ног 
ак та, ко јим се та ко ђе ства ра, ме ња или уки да прав ни од нос у управ ној ства-
ри, управ ни уго вор пред ста вља дво стра ни прав ни акт. Он ни је ре зул тат 
ау то ри та тив ног исту па ња ор га на, већ са гла сно сти во ља ор га на и стран ке. 

На овај на чин, за ко но да вац је по ву као гра ни цу из ме ђу две вр сте по је ди-
нач них прав них ака та ко ји се до но се, од но сно за кљу чу ју у управ ним ства ри ма. 
Основ на раз ли ка се са сто ји у то ме што управ ни акт има, а управ ни уго вор не ма 
ау то ри та ти ван ка рак тер. Управ ни акт, осим то га, мо же увек да се до но си, а 
управ ни уго вор из у зет но, са мо ка да је то пред ви ђе но не ким по себ ним за ко ном. 

За ко но да вац, ме ђу тим, на овај на чин ни је по ву као гра ни цу из ме ђу 
управ ног уго во ра и гра ђан ско прав них уго во ра. У че му би тре ба ло да се са-
сто ји спе ци фич ност управ ног уго во ра, у од но су на гра ђан ско прав не уго во-
ре? У то ме што се управ ни уго вор за кљу чу је у управ ним ства ри ма, по је ди-
нач ним си ту а ци ја ма у ко ји ма ор ган „прав но или фак тич ки ути че на по ло жај 
стран ке“. Но, ка ко то да се за кљу чи ва њем управ ног уго во ра „прав но ути че 
на по ло жај стран ке“, а за кљу чи ва њем гра ђан ско прав ног уго во ра не? Но ва 
за кон ска де фи ни ци ја управ не ства ри ису ви ше је ши ро ка и нео д ре ђе на да би 
по слу жи ла као кри те ри јум за из два ја ње и раз гра ни че ње ових по је ди нач них 
прав них ака та, ко ји спа да ју у об ли ке „управ ног по сту па ња“, од дру гих, слич них. 

37 Но ви ЗУП, чл. 22, ст. 1. 
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По себ но пи та ње ве за но за управ ни уго вор је сте да ли фи зич ко или 
прав но ли це има за и ста ста тус „стран ке“ ка да за кљу чу је дво стра но оба ве зан 
пи са ни акт? Да ли то исто ли це има ста тус стран ке ка да скла па гра ђан ско-
прав ни уго вор са др жав ним ор га ном? Ако су уче сни ци у за кљу че њу гра ђан-
ско прав ног уго во ра уго вор не стра не, за што то ни су и у за кљу че њу управ ног 
уго во ра? За што се ту зо ву „ор ган“ и „стран ка“? Та квом ста ту су не од го ва ра 
ни од ре ђе ње стран ке из истог про пи са. „Стран ка у управ ном по ступ ку је сте 
фи зич ко или прав но ли це чи ја је управ на ствар пред мет управ ног по ступ ка 
и сва ко дру го фи зич ко или прав но ли це на чи ја пра ва, оба ве зе или прав не 
ин те ре се мо же да ути че ис ход управ ног по ступ ка.“38 Ов де уоп ште ни је реч 
о то ме да „ис ход по ступ ка“ ути че на пра ва и оба ве зе „стран ке“, већ уго вор не 
стра не рав но прав но уре ђу ју ме ђу соб на пра ва и оба ве зе! 

Сти че се ути сак да је и управ ни уго вор ве штач ка кон струк ци ја ау то ра 
но вог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, а за ко ју не по сто ји ни ка кво 
упо ри ште у про пи си ма. Пот пу но је не при ме ре но про це сним про пи си ма 
(услов но) ства ра ти по јам ко ји у ма те ри јал но прав ним про пи си ма не по сто ји. 
У сва ком слу ча ју, ове од ред бе о управ ном уго во ру ће оста ти пот пу но пра зне 
и не при ме њи ве, јер се ни не на слу ћу је ка да ће би ло ко јим ма те ри јал но прав-
ним про пи сом би ти пред ви ђе но скла па ње ова квог уго во ра! 

Иа ко то из за кон ске де фи ни ци је не про из ла зи, за ко но да вац је за ми слио 
да спе ци фич ност управ ног уго во ра бу де, „у од сту па њи ма од оп штег ре жи ма 
уго вор ног пра ва ко ји ма се овла шће ња јав но прав ног су бјек та, ра ди оства ри-
ва ња јав ног ин те ре са, по ја ча ва ју у од но су на дру гу стра ну уго вор ни цу“39. 
У том ци љу, пред ви ђе на је мо гућ ност из ме не управ ног уго во ра због про ме-
ње них окол но сти, као и пра во ор га на да рас ки не уго вор. 

„Ако би, због окол но сти на ста лих по сле за кљу че ња управ ног уго во ра 
ко је се ни су мо гле пред ви де ти у вре ме за кљу че ња уго во ра, ис пу ње ње оба-
ве зе за јед ну уго вор ну стра ну по ста ло бит но оте жа но, она мо же од дру ге 
уго вор не стра не зах те ва ти да се уго вор из ме ни и при ла го ди на ста лим окол-
но сти ма. Ор ган ре ше њем од би ја зах тев стран ке ако ни су ис пу ње ни усло ви 
за из ме ну уго во ра или ако би из ме на уго во ра иза зва ла ште ту по јав ни ин-
те рес ко ја би би ла ве ћа од ште те ко ју би пре тр пе ла стран ка.“40 

Пра во ор га на да рас ки не уго вор по сто ји: „1) ако из о ста не са гла сност 
стран ке да се уго вор из ме ни због про ме ње них окол но сти; 2) ако стран ка не 
ис пу ња ва уго вор не оба ве зе; 3) ако је то нео п ход но да би се от кло ни ла те шка 
и не по сред на опа сност по жи вот и здра вље љу ди и јав ну без бед ност, јав ни 
мир и јав ни по ре дак или ра ди от кла ња ња по ре ме ћа ја у при вре ди, а то не 

38 Но ви ЗУП, чл. 44, ст. 1. 
39 Вид. Обра зло же ње Пред ло га За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, 64. 
40 Но ви ЗУП, чл. 23. 
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мо же успе шно да се от кло ни дру гим сред стви ма ко ји ма се ма ње ди ра у сте-
че на пра ва. Ор ган рас ки да управ ни уго вор ре ше њем у ко ме из ри чи то на во-
ди и ја сно обра зла же раз ло ге за рас кид.“41 На су прот то ме, „ако ор ган не 
ис пу ња ва уго вор не оба ве зе, стран ка не мо же да рас ки не управ ни уго вор, 
али мо же да из ја ви при го вор“42. 

За ко но да вац, пре ма то ме, же ли да из дво ји управ не уго во ре у по себ ну 
ка те го ри ју ти ме што пред ви ђа од сту па ња од уо би ча је ног, гра ђан ско прав ног 
ре жи ма. Оста је он да не ја сно за што ни је пред ви део да се спо ро ви из управ-
них уго во ра ре ша ва ју пред Управ ним су дом. Ако се под управ ним уго во ри ма 
под ра зу ме ва по себ на ка те го ри ја уго во ра ко је за кљу чу је упра ва, раз ли чи та 
од гра ђан ско прав них уго во ра и пре те жним де лом под ве де на под управ но-
прав ни ре жим, за што он да ни је обез бе ђе на и спе ци фич на управ но суд ска 
кон тро ла, ко ја се вр ши у управ ном спо ру, а ко ја пред ста вља део тог управ-
но прав ног ре жи ма. У оним прав ним си сте ми ма у ко ји ма су управ ни уго во-
ри из дво је ни у по себ ну ка те го ри ју, они пред ста вља ју и пред мет управ ног 
спо ра.43 Или је, мо жда, та спе ци фич на кон тро ла обез бе ђе на ти ме што стран-
ка мо же да из ја ви при го вор, на кон че га се до но си ре ше ње, а он да, про тив 
тог ре ше ња, во ди и управ ни спор. Ути сак је да је све то пре те ра но ком пли-
ко ва но и не по треб но. 

Пре о ста је још и да са зна мо за ко је то тач но уго во ре, пред ви ђе не по себ-
ним за ко ни ма, ва же ова од сту па ња од оп штег ре жи ма уго вор ног пра ва. У 
обра зло же њу Пред ло га За ко на о оп штем управ ном по ступ ку на во де се, као 
при мер, уго во ри пред ви ђе ни За ко ном о јав но-при ват ном парт нер ству и кон-
це си ја ма и За ко ном о јав ним на бав ка ма.44 На осно ву че га, оста је не ја сно. 
Са мо де таљ на и па жљи ва ана ли за прав них про пи са, ко ја је до са да из о ста-
ја ла, мо же да по ка же да ли управ ни уго вор по сто ји у на шем прав ном си сте-
му. Ни је до вољ но да се по ђе од то га што се слич ни уго во ри, у не ким дру гим 
прав ним си сте ми ма, сма тра ју управ ним уго во ри ма. Не мо же са мо да се 
твр ди да не ки уго во ри има ју ка рак тер „управ них уго во ра“, те да се он да, 
по ла зе ћи од тих не ко ли ко спо р них при ме ра, про це сним за ко ном ства ра јед-
на пот пу но но ва ма те ри јал но прав на уста но ва. Да би ова прав на уста но ва 
за и ста мо гла да „до при но си оства ри ва њу јед ног од европ ских стан дар да, 
ко ји се огле да у ак тив ној уло зи гра ђа на у од но си ма са јав ном упра вом“45, не 
мо же са мо при вид но да се про гла си да она по сто ји. 

41 Но ви ЗУП, чл. 24. 
42 Но ви ЗУП, чл. 25. 
43 Вид. Дра ган Мил ков, „О управ ном спо ру у Ср би ји“, Збо р ник ра до ва ПФНС, бр. 3/2011, 

125-126. 
44 Вид. Обра зло же ње Пред ло га За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, 64. 
45 Ibid. 
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3.4. Управ не рад ње

За раз ли ку од управ них ака та, управ них уго во ра и га рант них ака та 
ко ји, уз при мед бу да је то код га рант них ака та спо р но, спа да ју у ка те го ри ју 
прав них ака та, управ не рад ње пред ста вља ју об лик „управ ног по сту па ња“ 
без не по сред ног прав ног деј ства. Де фи ни са не су као „ма те ри јал ни ак ти ор га-
на ко ји ути чу на пра ва, оба ве зе или прав не ин те ре се стра на ка, као што су 
во ђе ње еви ден ци ја, из да ва ње уве ре ња, пру жа ње ин фор ма ци ја, при ма ње 
из ја ва и дру ге рад ње ко ји ма се из вр ша ва ју прав ни ак ти“46. У овој де фи ни-
ци ји ни су по ме ну те јав не ис пра ве, па се сти че ути сак као да ис пра ве ни су 
њо ме ни об у хва ће не? Да ли је лич на кар та уве ре ње или јав на ис пра ва? Ме ђу-
тим, ми мо де фи ни ци је, у чла ну 29 но вог За ко на о оп штем управ ном по ступ-
ку се спо ми ње да ор га ни из да ју „уве ре ња и дру ге ис пра ве (сер ти фи ка те, 
по твр де итд.) о чи ње ни ца ма о ко ји ма во де слу жбе ну еви ден ци ју у скла ду са 
за ко ном“. Уве ре ње је, сва ка ко, по јам ко ји је ужи од оп штег пој ма јав не ис пра-
ве, јер је уве ре ње та ква ис пра ва ко ја се из да је са ци љем да се њо ме по твр ди 
по сто ја ње не ких пра ва, оба ве за, чи ње ни ца, окол но сти. 

По ла зе ћи од на ве де не де фи ни ци је, прет по ста вља мо да је, ка да је го во-
рио о „фак тич ком ути ца ју на по ло жај стран ке“, за ко но да вац и имао, пр вен-
стве но, у ви ду управ не рад ње. Оста је са мо не ја сно ка ко се то ма те ри јал ним 
ак ти ма, ко ји не ма ју не по сред но прав но деј ство, ути че на пра ва, оба ве зе и 
прав не ин те ре се стра на ка. Ло гич но би би ло да се тај ути цај са сто ји у ства-
ра њу, ме ња њу или уки да њу њи хо вих пра ва и оба ве за. Та кве по сле ди це, ме-
ђу тим, ма те ри јал ни ак ти не мо гу да про из ве ду. Ову те зу по твр ђу ју и при-
ме ри ко је је за ко но да вац, су прот но пра ви ли ма ло ги ке, на вео у де фи ни ци ји 
управ них рад њи. 

Про блем у по гле ду ова кве де фи ни ци је управ них рад њи са сто ји се и у 
то ме што она не од го ва ра де фи ни ци ја ма из дру гих про пи са. У том сми слу, 
За ко ном о др жав ној упра ви је пред ви ђе но да „ор га ни др жав не упра ве из вр-
ша ва ју за ко не, дру ге про пи се и оп ште ак те На род не скуп шти не и Вла де 
та ко што (...) во де еви ден ци је, из да ју јав не ис пра ве и пред у зи ма ју управ не 
рад ње“47. Пред ви ђе но је и да „за пред у зи ма ње управ них рад њи ко ји ма се 
по се же у лич ну сло бо ду и без бед ност, фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет, имо-
ви ну и оста ла људ ска пра ва и сло бо де ор га ни др жав не упра ве мо ра ју има ти 
не по сред ни основ у за ко ну“48. 

За раз ли ку од но вог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, у За ко ну о 
др жав ној упра ви је, да кле, во ђе ње еви ден ци ја и из да ва ње јав них ис пра ва 

46 Но ви ЗУП, чл. 27. 
47 ЗДУ, чл. 14, ст. 1. 
48 ЗДУ, чл. 14, ст. 3. 
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ја сно одво је но од пред у зи ма ња управ них рад њи. Шта ви ше, управ не рад ње 
су од ре ђе не пре ци зно и уско, као рад ње при ну де ко је се пред у зи ма ју пре ма 
по је дин ци ма. 

Про блем је на стао због чи ње ни це да ау то ри но вог За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку не раз ли ку ју управ не рад ње од по је ди нач них ака та и 
рад њи упра ве без не по сред ног прав ног деј ства. Ка ко дру га чи је да се об ја сни 
чи ње ни ца да се и из да ва ње уве ре ња под во ди под „управ не рад ње“. Уве ре ње 
ни је ни ка ква „рад ња“, већ по је ди нач ни акт ко ји не ма не по сред но прав но 
деј ство. Уве ре ње пред ста вља јав ну ис пра ву, а не рад њу! По ова квом од ре-
ђе њу ће из гле да и уве ре ње о др жа вљан ству и из во ди из ма тич не књи ге ро-
ђе них по ста ти „рад ње“?! То што се уве ре ња, као по је ди нач ни ак ти, „из да ју“, 
не мо же да про ме ни њи хо ву прав ну при ро ду и да их пре тво ри у „рад њу“. 
Сле де ћи ова кву ло ги ку и управ ни ак ти би мо гли да се на зо ву „управ ним 
рад ња ма“, с об зи ром на то да се „до но се“. 

По чев ши од пр вог чла на но вог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку 
ви ди се да су ау то ри овог про пи са има ли ве ли ких про бле ма са пра ви ли ма ло-
ги ке. Те жња ка ства ра њу пот пу но но вог За ко на и ка „ори ги нал но сти“, а ко ја 
тре ба да се из ра зи и кроз но ве вер бал не кон струк ци је и ства ра ње но вих пој-
мо ва, до ве ла је до пра ве кон фу зи је, ко ја про тив ре чи свим пра ви ли ма ло ги ке! 

У управ не рад ње, за пра во, спа да ју са мо оне „ма те ри јал не рад ње ко ји ма 
се на осно ву прав них про пи са при ме њу је при ну да пре ма кон крет ним ли ци ма 
у кон крет ним си ту а ци ја ма“.49 Њих, пак, за ко но да вац у сво јој „де фи ни ци ји“ 
ни не на во ди. Ве ро ват но би ма те ри јал не рад ње при ну де, ко је уз управ не ак те 
чи не су шти ну управ не де лат но сти, тре ба ло да се под ве ду под „дру ге рад ње 
ко ји ма се из вр ша ва ју прав ни ак ти“.

3.5. Пру жа ње јав них услу га

По след њи об лик „управ ног по сту па ња“, ко јим се, као и управ ним рад-
ња ма, „фак тич ки ути че на по ло жај стран ке“, пред ста вља пру жа ње јав них 
услу га. Под пру жа њем јав них услу га под ра зу ме ва ју се две гру пе ак тив но сти. 
У пр ву гру пу спа да „оба вља ње при вред не и дру штве не де лат но сти, од но сно 
по сло ва за ко је је за ко ном утвр ђе но да се вр ше у оп штем ин те ре су, ко ји ма 
се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва и прав них ин те ре са, од но сно за до во ља ва-
ње по тре ба ко ри сни ка јав них услу га, а ко ји не пред ста вља ју дру ги об лик 
управ ног по сту па ња“50. У дру гу гру пу свр ста ва се „оба вља ње де лат но сти, 
од но сно по сло ва упра ве од стра не ор га на, ко ји ма се обез бе ђу је оства ри ва ње 
пра ва и прав них ин те ре са, од но сно за до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка јав них 

49 Д. Мил ков, Управ но пра во II – управ на де лат ност, 65.
50 Но ви ЗУП, чл. 31, ст. 1. 
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услу га, а ко ји не пред ста вља ју дру ги об лик управ ног по сту па ња“51. Пред-
ви ђе но је и да се све јав не услу ге пру жа ју „та ко да обез бе де уред но и ква ли-
тет но, под јед на ким усло ви ма, оства ри ва ње пра ва и прав них ин те ре са ко-
ри сни ка јав них услу га и за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба“52. 

На ве де на де фи ни ци ја пред ста вља вр ху нац не у спе шног по ку ша ја ау то-
ра но вог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку да сми сле но од ре де и раз гра-
ни че све ове, ве штач ки ство ре не, об ли ке „управ ног по сту па ња“. Ме ња ју ћи 
из вор ну тер ми но ло ги ју из За ко на о јав ним слу жба ма, на зи ва ју ћи гра ђа не 
„ко ри сни ци ма“, а при вред не и дру штве не де лат но сти јав них слу жби „пру-
жа њем јав них услу га“, за ко но да вац ни је ство рио но ви об лик „управ ног по-
сту па ња“.53 Са мо је по ка зао да не схва та ни су шти ну управ не де лат но сти, 
ни су шти ну де лат но сти јав них слу жби. Де лат но сти јав них слу жби не ма ју 
ау то ри та тив ни ка рак тер и не пред ста вља ју вр ше ње вла сти. Са мим тим, њи-
хо во вр ше ње не ма ни ка кву ве зу са управ ним по ступ ком. Пра ви ла ко ја ре гу-
ли шу управ ни по сту пак јав не слу жбе при ме њу ју са мо ка да вр ше по ве ре на 
јав на овла шће ња, од но сно ка да до но се управ не ак те и из да ју јав не ис пра ве. 
Ако већ не по сто ји ствар на, за ко но да вац се за до во љио ус по ста вља њем при-
вид не ве зе из ме ђу де лат но сти јав них слу жби, од но сно „пру жа ња јав них 
услу га“ и управ ног по ступ ка, ко ја се ус по ста вља из ја вљи ва њем при го во ра, 
о че му је већ би ло ре чи. 

Иа ко су штин ски не пред ста вља ју об лик „управ ног по сту па ња“ и не ма ју 
ве зе са управ ним по ступ ком, ак тив но сти ко је об у хва та ју оба вља ње при вред-
них и дру штве них де лат но сти бар мо же мо да иден ти фи ку је мо, као де лат-
но сти јав них слу жби. Дру гу гру пу ак тив но сти ко је за ко но да вац свр ста ва у 
„пру жа ње јав них услу га“ не мо же мо чак ни да иден ти фи ку је мо. Као што је 
прет ход но на ве де но, у пи та њу су „де лат но сти, од но сно по сло ви упра ве од 
стра не ор га на, ко ји ма се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва и прав них ин те ре са, 
од но сно за до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка јав них услу га, а ко ји не пред ста-
вља ју дру ги об лик управ ног по сту па ња“. Шта се под ра зу ме ва под „де лат-
но сти ма, од но сно по сло ви ма упра ве од стра не ор га на“ оста је пот пу но неод-
 ре ђе но. Има ју ћи у ви ду да се под ор га ном под ра зу ме ва ју и др жав ни, а не са мо 
не др жав ни су бјек ти, за што се ове ак тив но сти уоп ште свр ста ва ју у „пру жа ње 
јав них услу га“ и ка ква је њи хо ва ве за са де лат но сти ма јав них слу жби? Мо-
жда не би би ло ло ше да је за ко но да вац и ов де за не ма рио пра ви ла ло ги ке, те 
да је у окви ру де фи ни ци је на вео и не ки при мер та квих ак тив но сти. Ова ко, 
пре о ста је нам са мо да на га ђа мо. 

51 Но ви ЗУП, чл. 31, ст. 2. 
52 Но ви ЗУП, чл. 31, ст. 3. 
53 Ви де ти: Р. Ра до ше вић, 336. 
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4. ЗА КЉУ ЧАК

У од но су на прет ход ни За кон, оба ве зност при ме не но вог За ко на о оп-
штем управ ном по ступ ку уре ђе на је бит но дру га чи је. Пра ви ла ко ја ре гу ли-
шу управ ни по сту пак при ме њу ју се мно го ши ре, при ли ком сва ког „управ ног 
по сту па ња“. Под овим но вим и очи глед но не при ме ре ним тер ми ном под ра-
зу ме ва се до но ше ње управ них и га рант них ака та, за кљу чи ва ње управ них 
уго во ра, пред у зи ма ње управ них рад њи и пру жа ње јав них услу га. Дру гим 
ре чи ма, ра ди се о раз ли чи тим по је ди нач ним ак ти ма и рад ња ма ко ји се до но-
се, за кљу чу ју и вр ше у управ ним ства ри ма, си ту а ци ја ма у ко ји ма се „прав но 
или фак тич ки ути че на по ло жај стран ке“. 

Ана ли за по је ди них об ли ка „управ ног по сту па ња“ ука зу је на по ку шај 
да се овим, про це сним про пи сом, пот пу но ве штач ки, ство ре но ве ма те ри јал-
но прав не уста но ве. По сле ди ца та квог на чи на прав ног нор ми ра ња су не ја сни 
и не пре ци зни кри те ри ју ми за де фи ни са ње и раз гра ни че ње ових уста но ва, 
као и број не про тив реч но сти. 

На то да се ови об ли ци „управ ног по сту па ња“ ства ра ју пот пу но ве штач ки 
ука зу је и чи ње ни ца да се у од но су на њих пра ви ла ко ја ре гу ли шу управ ни 
по сту пак за пра во и не при ме њу ју, или се при ме њу ју са мо сход но. То је и ло-
гич но, има ју ћи у ви ду да је управ ни по сту пак при ме рен за до но ше ње управ-
них ака та, али не и за до но ше ње, од но сно вр ше ње свих ових, су штин ски 
раз ли чи тих по је ди нач них ака та и рад њи. Ве за из ме ђу њих и управ ног по-
ступ ка је, за пра во, са мо при вид на и ус по ста вља се он да ка да се про тив њих 
из ја ви при го вор. Та да се тек при ме њу ју пра ви ла ко ја ре гу ли шу управ ни 
по сту пак и до но си управ ни акт, ко јим се од лу чу је о при го во ру. Су шти на се, 
да кле, са сто ји у то ме да се сви об ли ци „управ ног по сту па ња“ на кра ју све ду 
на је дан, на до но ше ње управ ног ак та, ко ји ти ме та ко ђе гу би свој пра ви сми-
сао и пре ци зно од ре ђе ње. За што је све то ура ђе но? Због не ког, чи ни се, при-
вид но „но вог кон цеп та упра ве“ пре у зе тог и пре сли ка ног од оних ко ји га ни 
са ми ни су раз ви ли. 
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