
Мр З о р а н  Л о н ч а р
асистент Правног факултета у Новом Саду

О С А В РЕМ ЕЊ А В А Њ Е У П РА В Н О Г П О С Т У П К А *

1. УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ

Живимо у времену научне и технолошке револуције и сведоци 
смо готово свакодневних техничких проналазака који у битној мери 
условљавају ниво и квалитет задовољавања наших потреба. Свако- 
дневни живот постао нам je незамислив без употребе, готово до јуче 
недоступних, савремених техничких средстава.

Снажан процес информатизације захвата све области друштве- 
ног живота, не мимоилазећи притом ни облает права. Иако по својој 
природи конзервативно, ни право не одолева изазовима савремене 
технологије. Развој технологије je изазвао потребу правног регулиса- 
ња многобројних последица које она производи у друштву. Истовре- 
мено настају потребе преиспитивања многих досадашњих институ- 
ција које нису у стању да одрже корак са развојем технолошких 
иновација и увођења многобројних нових института у већ постојеће 
правне дисциплине.* 1

По природи своје делатности, управа представља нарочито пого
дою тло за примену савремених техничких достигнућа, а посебно 
средстава информатичке технологије. Многобројни послови органа 
управе, почев од информационо-документационих, студијско-анали- 
тичких, нормативно-правних, па све до решавања у конкретној управ-

* Рад примљен: 7. VIII 1995.
1 „Очигледно je да са увођењем информатичке технологије постајемо сведоци 

настанка нове правне културе, која захтева успостављање нових основа. ТакоЬе je 
очигледно да су покушаји „калемљења” нове културе на постојеће правне концепте, 
без њихове измене и адаптације, изазвали неспоразуме, посебно у оним подручјима 
права која су најизложенија ширењу примене нове технологије”. Д. Кавран, Обрада 
података и заштита личности, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2—3/1989, 
стр. 198.
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ној ствари, подложни су информатизации.2 Стога, употреба достиг- 
нућа информатичке технологије у битној мери утиче на квалитет 
остваривања функције државне управе у савременом друштву.3

Међутим, могућност примене савремених техничких средстава у 
раду органа управе не зависи само од техничке опремљености органа 
управе. Она зависи и од стелена прилагођености прописа по којима 
органи управе делују. Стога, један од задатака који се поставља пред 
законодавство je и прилагођавање правних прописа по којима управа 
делује друштвеним променама условљеним брзим техничко-техно- 
лошким развојем, како би и управа постала модерна организација, на 
челу тог развоја, а не његов дефанзиван пратилац.

Намера нам je да испитамо могућности примене савремених 
техничких средстава у управном поступку, с обзиром на позитивно- 
правно стање, као и да евентуално укажемо на потребу измена 
појединих законских одредаба, а све у циљу одговора нормативне 
регулативе потребама управне праксе.

2. МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ САВРЕМЕНИХ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА 
С ОБЗИРОМ НА ОДРЕ ДВЕ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Постојан>е процесних управно-правних норми у једном правном 
систему je од великог значаја. Потпуно правно обухватање управе, 
изражено кроз начело законитости рада управе, захтева везивање 
управе не само материјално-правним, него и процесно-правним пра- 
вилима.4

Југославији у том погледу припада истакнута историјска улога. 
Први наш Закон о општем управном поступку донет je још за време 
Краљевине Југославије, 1930. године.5 Правна правила овог Закона 
примешивала су се све до 1956. године,6 када je донет нови (још увек 
важећи) Закон о општем управном поступку.7

2 Својевремено су стручн>аци Института за јавну управу у  Љубљани утврдили 
да се око 280 рааличитих послова из надлежности органа управе може подврћи 
информатизации. Према: Д. Николић, Право информација, Нови Сад, 1990, стр. 111.

3 „Примена информатичке технологије у раду управе зависит ће од учесталости 
обавл>ан>а рутинских послова, односно од потребив количине и врсте информација за 
доношење одговарајућих одлука.” С. Лилић, Правна информатика и управни посту
пок, Правни вјесник, Осијек, бр. 2/90, стр. 186.

4 „Јер ако се управи, поред тога што je њена делатност уоквирена материјално- 
-правним прописима, остави слобода у  начину утврђивања стан>а ствари и чюьеница, 
у  могућности избора и примене најразличитијих средстава и мера које претходе 
доношмьу конкретног управног акта, онда je могућност појаве њене самовоље опет 
велика”. В. Иванчевић, Институције управно! права, I, стр. 70.

5 Пре наше земл>е кодификацију општег управног поступка извршиле су Аус- 
трија (1925), Чешка и Пољска (1928).

6 На основу Закона о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. 
године и за време непријател>ске окупације (Сл. лист ФНРЈ, бр. 86/48).

7 Закон je донет 19. XII 1956. г. (Сл. лист ФНРЈ, бр. 52/56) и мењан je до сада 
укупно четири пута: 1965. г. (Сл. лист СФРЈ, бр. 10/65); 1977. г. (Сл. лист СФРЈ, бр. 
4/77); 1978. г. (Сл. лист СФРЈ, бр. 11/78) и 1986. г. (Сл. лист СФРЈ, бр. 9/86).
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Поред опгитих управно-процесних правила садржаних у овом 
Закону, наш правни систем познаје и посебна управно-процесна 
правила, којима се регулише поступање органа у појединим управ- 
ним областима (lex specialis). С обзиром на супсидијарну примену 
општих правних правила на све области управног деловања, за 
предмет разматрања ћемо узети само одредбе општег управног по
ступка.

Дакле, предмет разматрања су одредбе пречишћеног текста За
кона о општем управном поступку из 1986. године.8

2.1. ОСНОВНА НАЧЕЛА

Једна од специфичности нашег Закона je постојање основних 
начела, којима се на сажет и прегледан начин изражава суштина на 
којој овај пропис почива. Истовремено, основним начелима се дају и 
одређене смернице за схватање и примену самог Закона. Основна 
начела су опщтеобавезна и то како за општи управни поступак, тако 
и за све посебне поступке.9

Међу основним начелима Закона, с обзиром на угао нашег 
посматрања, посебну пажњу заслужују три: начело заштите права 
грађана и заштите јавног интереса; начело ефикасности и начело 
економичности поступка. Њима се на један општи начин отвара 
могућност примене савремених техничких средстава у деловању ор
гана управе.

2.11. Начело защшише ирава граЬана и зашшише 
јавноГ интереса

Према овом начелу, органи управе су дужни (по службеној 
дужности) приликом вођења поступка односно решавања конкретне 
управне ствари да грађанима (странкама) омогуће да щто лакще 
заштите и остваре своја права.

Заштиту и остваривање права странака у управном поступку 
могуће je обезбедити и широком употребом савремених техничких 
средстава. Основна сврха употребе савремених техничких средстава 
je у задовољавању све већег нивоа друштвених потреба човека, па и 
оних које могу настати вођењем управног поступка.

С обзиром на могућност вишенаменске употребе савремених 
техничких средстава, органи управе морају истовремено водити рачу- 
на да не дође до злоупотребе ових средстава, којом би се наносила 
штета правима других лица или би се вређао јавни интерес.

8 Пречишћени текст Закона је сачињен и објављен у „Сл. листу СФРЈ”, бр. 47. 
од 15. августа 1986. године.

9 Видети: Д. Милков, Управно право (управна делатност), Нови Сад, 1988, стр. 
63.
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2.12. Начело ефикасносши

Смисао овога начела je да се од стране органа управе обезбеди 
ефикасно остваривање права и интереса грађана и других субјеката 
који се могу појавити као странка у управном поступку. Иако 
законски текст не наводи шта се сматра под „ефикасношћу”, њу 
треба схватити у смислу „успешности обављеног посла”. Дакле, 
акценат се ставља на „делотворност” рада органа управе, коју je 
могуће повећати, можда и понајвише, применом савремених технич- 
ких средстава у управном поступку.

2.13. Начело економичности поступка

Суштина овога начела je у захтеву да се управни поступак 
одвија уз што мање материјалних издатака и трошења времена, како 
за странку, тако и за друге учеснике у поступку. Принцип економич
ности се испољава у брзини и штедњи приликом вођења управног 
поступка. Ово начело je детаљније разрађено одредбама о начину и 
роковима обављања појединих процесних радњи, трошковима по
ступка и сл. Управо обављање ових процесних радњи могуће je 
вршити употребом низа савремених техничких средстава, чиме се 
вишеструко смањује утрошак како материјалних средстава, тако и 
времена.10

2.2. ОПШТЕЊЕ ОРГАНА И СТРАНАКА

Под општењем органа и странака подразумевају се начини на 
које се успоставља комуникација између органа који води поступак, 
с једне стране, и странака односно других учесника с друге стране. 
Управо у оквиру ових одредаба11 постоји највећа могућност конкрет- 
не примене појединих техничких средстава, а пре свега телекомуни- 
кационих средстава.

2.21. Поднесци

Под „поднесцима” се подразумевају различити облици саопште- 
ња које поједини правни субјекта упућују органима управе. То могу 
бита различити: захтеви, предлози, молбе, жалбе, приговори и сл.

10 Увођење савремених техничких средстава у рад органа управе само првобитно 
захтева већи материјални издатак, али дугорочније посматрано, ипак доводи до  
вишеструке уштеде (мултипликативан ефекат).

11 ЗОУП, глава IV, чл. 64—80.
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Закон, у складу са општом тенденциям модернизације управе, у 
поднеске сврстава и „обрасце који се корнете за аутоматску обраду 
података” израђених путем рачунара (компјутера).12 Мада остаје 
доста нејасна природа „образаца који се корнете за аутоматску 
обраду података”, значај ове одредбе je у томе што се на један општи 
начин, доста широко, отвара могућност употребе рачунара — симбо- 
ла информатичке технологије, у управном поступку.

Y погледу предаје поднесака,13 поред „класичних” начина преда- 
је,14 постоји могућност (ако није другачије прописано) саопштавања 
поднесака телеГрафским и телефонским путем. Иако овакви начини 
саопштавања поднесака представљају само изузетак,15 значајније je 
да ce оваквом одредбом омогућује употреба телеграфа и телефона, 
као телекомуникационих средстава у управном поступку.

Међутим, употреба телеграфа и телефона je била савремена пре 
више десетина година, те сматрамо да, с обзиром на дух ове законске 
одредбе, треба омогућити употребу и таквих телекомуникационих 
средстава као што су телепринтер, телефакс... (кад природа ствари 
то дозвољава), јер они у крајњем смислу више одговарају стварним 
потребама савремене праксе.

Y том смислу, и одредбе о утврђивању идентитета подносиоца,16 
подједнако се могу примењивати и приликом употребе ових савреме- 
них телекомуникационих средстава, што нам се чини највећом пре- 
преком за њихову ширу примену у управном поступку.

2.22. Позивање

Позивање je важна процесна радња органа управе у поступку 
којом се обезбеђује присуство одређеног лица у  вези са неком 
процесном раднюм. YnpaBO у оквиру одредби о начину позивања17 
постоји велика могућност употребе многих савремених телекомуни
кационих средстава.

Основни начин позивања у управном поступку je писменим 
позивом. Међутим, остављена je могућност да се посебним прописи- 
ма предвиде и други начини позивања, чиме се широко отвара 
могућност употребе савремених средстава комуникација. Тим посеб
ним прописима требало би омогућити и друге форме позивања као

12 ЗОУП, чл. 64. став 1.
13 ЗОУП, чл. 64. став 2.
14 Најчешће се предаја поднесака врши на два начина: — писменим путем, 

непосредним уручењем органу или слањем преко поште (обично или препорученом 
пошиљком) и — усменим путем, саопштаван>ем на записник.

15 Саопштавање поднеска телеграфски могуће je само ако није другачије про
писано, а телефонским путем се могу давати само она саопштегьа која су кратка и 
хитна, и када je по природи ствари то могуће.

16 ЗОУП, чл. 68. став 3.
17 ЗОУП, чл. 70, став 3.
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што су: телефаксом, телепринтером, телефоном, радио-телефоном (...). 
Тиме би се вишеструко повећала ефикасност ове процесне радње, а 
истовремено се битније не би умањила њена сигурност (ако се 
придржава правила о овлашћеном коришћењу ових средстава).

2.3. ДОСТАВЉАЊЕ

Достављање je таква процесна радньа која такође представља 
један вид комуникације органа и странака, a састоји се од упућивања 
и предаје различитих писмена адресату — лицу коме су намењена. 
Основни цил> ове процесне радње je упознавање адресата са садржи- 
ном писмена, те овом цильу може да послужи и употреба многоброј- 
них савремених техничких средстава.

Најчешће се достављање обавља преко поште или за то посебно 
организоване доставне службе. Међутим, конкретан начин доставља- 
н>а увек одређује сам орган чије се писмено доставља.18 Овај орган 
би руковоЬен начелом економичности и ефикасности достављања, 
али и начелом заштите права грађана и заштите јавног интереса, 
требао водити рачуна и о могућности достављања писмена поједи- 
ним савременим, телекомуникационим средствима нарочито подоб- 
ним за то (телефакс, телепринтер...), наравно у оним ситуацијама где 
природа ствари (писмена) и техничка опремљеност адресата то доз- 
вољавају. Правилном употребом прописа о овлашћеном коришћењу 
ових средстава, као и прописивањем обавезне повратне потврде 
пријема писмена, избегла би се могућност погрешне доставе нео- 
влашћеном лицу.19

ТакоЬе, овакав начин достављања сматрамо много ефикаснијим 
и приликом немогућности непосредног достављања писмена адреса
ту, од примене правила о посредном достављању (путем одраслих 
чланова домаћинства, настојника, суседа...).20

Ради онемогућавања злоупотребе одредаба о достављању, Закон 
прецизно регулише и питање избегавања пријема писмена.21 Y таквој 
ситуацији предвиђа ce могућност прибијања писменог саопштења о 
томе где се писмено налази на вратима стана, пословне просторије 
или радионице лица коме се достављање има извршити, a доставља- 
ње се сматра извршеним када je саопштење прибијено на врата.

Чини нам се да овакво решење припада више прошлости, него 
што одговара потребама праксе. Данае постоје нека савремена теле- 
комуникациона средства, која на далеко ефикаснији начин замењују 
потребу „прибијања писменог саопштења”. Међу тим средствима 
свакако да овој евреи најбоље може да послуже телефакс или кућни

18 ЗОУП, чл. 81. став 3.
19 ЗОУП, чл. 84. став 3.
20 ЗОУП, чл. 84. став 1. и 2.
21 ЗОУП, чл. 86. став 2. и 3. и чл. 87. став 2.
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телефонски уређај, тзв. „телефонска секретарица”, који су оспособ- 
љени за бележење порука остављених телефонском везом. Употре- 
бом оваквих савремених телекомуникационих уређаја (наравно у 
оним случајевима где они постоје), постиже се у основи исти цшь 
(упознавање адресата о извршеном достављању писмена и места где 
се оно налази и без његовог пријема), на један далеко ефикаснији и 
економичнији начин.22

2.4. СКРАНЕНИ ПОСТУПАК

Због самог карактера управног поступка и ради остваривања 
начела ефикасности, најчешће се управна ствар решава у „скраће- 
ном поступку”. Решити ствар у скраћеном поступку значи одлучити 
о њој непосредно, без одржавања усмене расправе, односно без 
извоћења доказа путем посебних доказних средстава. По одредбама о 
скраћеном поступку решавају се по правилу једностраначке управне 
ствари у којима странка захтева признавање одређених права.

Ради остваривања начела законитости, законодавац таксативно 
наводи ситуације које могу бита решене по скраћеном поступку.23 
МеЬутам, ради даљег остваривања начела ефикасности, у ситуаци- 
јама:

„ако je странка у свом захтеву навела чињенице или поднела 
доказе на подлози којих се може утврдити право стање ствари, или 
ако се то стање може утврдити на подлози општепознатих чињеница 
или чињеница које су органу познате”; или

„ако се стање ствари може утврдити на подлози службених 
података којима орган располаже a није потребно посебно саслуша- 
вање странке ради заштите њених права односно правних интереса”,

дозвољена je могућност израђивања решења и електронским рачуна- 
рима.24 Дозвољавањем примене рачунарске технике у овим ситуаци- 
јама постиже ce савременија и ефикаснија израда појединих „типо- 
ва” решења, што je у складу са циљем и духом одредаба о скраћеном 
поступку.

Међутам, израда решења електронским рачунарима остаје само 
као могућност за поједине случајеве вођења скраћеног управног 
поступка, док за остале случајеве вођења скраћеног поступка (чл. 
141, став 1 и 2), као и за случајеве спроведене по посебном испитном 
поступку, оваква могућност не постоји.

Стога, сматрамо да би и у осталим случајевима вођења управног 
поступка требало предвидети могућност израде решења електрон-

22 Видети детаљније: R. Godec, Razvoj tehnike in upravni poslopek, Vestnik IZJU, 
Љубљана, бр. 3—4, 1987, стр. 159.

23 ЗОУП, чл. 141. став 1. т. 1—4.
24 ЗОУП, чл. 141. став 2.
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ским рачунаром, јер ефекат који се тиме постиже (савремена, ефи- 
касна и економична израда) није у супротности са циљем спровоЬе- 
н>а целокупног управног поступка (заштита јавног интереса и објек- 
тивне законитости и заштита приватних, односно групних интереса), 
напротив.

2.5. ДОКАЗИВАЊ Е

МеЬу одредбама о доказивању25 налазе се нове могућности за 
употребу савремених техничких средстава у управном поступку.

Наводећи доказна средства26 законодавац наводи и микрофилм- 
ске копије исправа или репродукције тих копија.27 МеЬутим, и без 
изричитог навођења, позивањем на начело материјалне истине н>ихо- 
ва употреба je и раније била могућа.28

Смисао њиховог изричитог навођења као доказног средства, 
вероватно je само у прецизирању доказне снаге. Наиме, микрофилм- 
ска копија исправе или репродукција те копије, у погледу доказне 
снаге изједначене су са оригиналом јавне исправе.29 Овим путем je 
прихваћена отита тенденција осавремењавања управног (доказног) 
поступка, не занемарујући при томе ни његову ефикасност и еконо- 
мичност.

Други облици осавремењавања доказног поступка изричито се 
не наводе. МеЬутим, то не значи да се и друга многобројна савреме
на техничка средства не могу појавити у управном поступку као 
доказно средство. Позивањем на начело материјалне истине, „све 
што je подобно за утврђивање стања ствари и што одговара поједи- 
ном случају”30 — може се употребити као доказно средство у управ
ном поступку. То практично значи могућност употребе као доказног 
средства и других, многобројних савремених техничких средстава 
која су подобна за бележење и трајније чување релевантних чињени- 
ца. Међу њима, примера ради истичемо: компјутерске записе оства- 
рене на дискетама, дискове са магнетним траговима, видео траке (...).

Могућност употребе ових и других савремених техничких до- 
стигнућа као доказног средства у управном поступку, свакако није 
спорна. МеЬутим, остаје спорним питање њихове доказне снаге, што 
свакако пада на терет службеног лица које води управни поступак 
(начело слободне оцене доказа).

25 ЗОУП, чл. 159-201.
26 ЗОУП, чл. 159. став 2.
27 О микрофилму као доказном средству детаљније видети: Б. Фатић, Микро- 

филм као доказно средство у  процесном законодавству, Општина, бр. 1—2/1984, стр. 
119-122.

28 Навођење микрофилмске копије исправе односно њене репродукције као 
доказног средства у управном поступку, учињено je Новелом Закона из 1986. г.

29 ЗОУП, чл. 164. и 166.
20 ЗОУП, чл. 5.
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2.6. ОБЛИК И САСТАВНИ ДЕЛОВИ РЕШЕЊА

Решенье предсташьа одлуку о главној управној ствари — предме
ту управног поступка, те je његово доношење доста строго и прециз- 
но регулисано.31 МеЬутим, у „једноставним стварима” и „стварима 
мањег значаја”, решење се може издали и на прописаном обрасцу.32 
Израда оваквих решена омогућује употребу електронских рачунара 
и у овој фази управног поступка и тиме знатно доприноси његовој 
ефикасности и економичности.

Међутим, доношене оваквих решена ипак представља изузетак 
у управном поступку, те се значај употребе рачунара у фази решава- 
ња управног поступка тиме маргинализује. Сматрамо да би требало 
омогућити знатно ширу примену рачунара и у овој фази поступка, 
те тиме искористити његове многобројне, готово несагледиве могућ- 
ности, што у крајњем смислу доприноси општој ефикасности и 
економичности целокупног управног поступка.33

3. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ

Могућност употребе савремених техничких средстава у управ
ном поступку, поред питана техничке опремљености како саме 
управе, тако и грађана као потенцијалних учесника у поступку, 
зависи свакако и од питања нормативног уређења управног поступ
ка.

Након анализе појединих одредаба Закона о општем управном 
поступку које омогућују употребу неких од савремених техничких 
достигнућа, могуће je запазити очигледно заостајање правые регула- 
тиве за потребама (могућностима) управне праксе.

Y Закону се у веома мало одредаба говори о употреби поједи- 
них савремених техничких средстава, а када се то и чини, чини се по 
правилу на начин који je већ одавно застарео и непримерен потреба
ма праксе. Употреба савремених техничких средстава у управном 
поступку за сада постоји углавном као „могућност”. До њихове 
практичне примене најчешће долази само по изузетку.

Брзи развој савремене технологије, који je толико унапредио 
многе области друштвеног живота, готово да није оставио трага на

31 ЗОУП, чл. 201—219.
32 Под Једноставним стварима” се подразумевају две трупе управних ствари: 1. 

оне у којима учествује само једна странка, а н>ен захтев се уважава; и 2. двостраначке 
(вишестраначке) ствари у  којима страйке не приговарају постављеном захтеву, коме je 
удовољено. „Ствари мало! значаја” су оне управне ствари у  којима се удовољава 
захтеву странке, а не дара се у  јавни интерес нити интерес других лица и у којима су 
разлози за такву одлуку очигледни.

33 „Y управном поступку се прелази на аутоматско доношење решена на основу 
података који се налазе у јединственим базама података и тиме се знатно бржим 
задовољавањем потреба граЬана демократизује поступак, повећава тачност и смањује 
могућност грешке и у  поступку контроле аката обезбеђује више времена за рад sine ira 
et studio.” Д. Кавран, о. с., стр. 276.
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деловање управе. Услед дејства начела законитости рада управе, без 
промене правне регулативе управног поступка, а без обзира на 
повећање нивоа техничке опремљености управе и граЬана, нема ни 
значајније модернизације управног поступка.

Стога, приликом наредног новелираньа Закона о општем управ- 
ном поступку, које je с обзиром на настале промене у уставно-прав- 
ном систему већ дуто очекивано, требало би повести рачуна и о овој 
потреби. Тиме би се, поред даљег улагања у техничку опремљеност 
органа управе, створила могућност да управа постане модеран ин
струмент државе, прилагодљив на промене које диктира развој савре- 
мене технологије. С друге стране, превазишла би се ситуација да 
правна регулатива буде једна од кочница бржег развоја управе, што 
за сада она свакако јесте.

Л
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