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НА ЧЕ ЛО ПРЕД ВИ ДИ ВО СТИ  
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Сажетак: На че ло пред ви ди во сти пред ста вља јед но од но вих на че ла 
на шег управ ног по ступ ка. Ана ли зи ра ју ћи ово на че ло, уре ђе но на ве о ма не-
ја сан и не пре ци зан на чин, ау то ри по ку ша ва ју да од го во ре на пи та ње ко ји 
је ње гов пра ви сми сао и да ли је оно за и ста нео п ход но у на шем управ ном 
по ступ ку. По твр ђу ју ћи сво ју по чет ну прет по став ку, ау то ри за кљу чу ју да 
ни је. Оно са мо ну ди дру ги на зив и до дат но об ја шње ње за већ по сто је ћа 
прав на на че ла – за ко ни то сти, јед на ко сти и прав не си гур но сти. Пред ви ди-
вост и ле ги тим на оче ки ва ња стра на ка са мо су од раз ових на че ла, а не 
не ко но во и по себ но на че ло. Са мо за се бе, оно у на шем управ ном по ступ ку 
су штин ски ни шта не зна чи и не ме ња.

Кључнеречи: управ ни по сту пак, основ на на че ла управ ног по ступ ка, 
на че ло пред ви ди во сти, на че ло за шти те ле ги тим них оче ки ва ња стра на ка.

1. УВОД

По ку ша ва ју ћи да спро ве де ре фор му про це сних пра ви ла о вр ше њу управ-
не де лат но сти, наш за ко но да вац је из ме на ма за хва тио и основ на на че ла управ-
ног по ступ ка. По бољ шао их, ме ђу тим, ни је. Уме сто да основ на на че ла са мо 
угра ди у пра ви ла о управ ном по ступ ку, наш за ко но да вац их и да ље из ри чи то 

* 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 2019. го ди ну.
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на во ди, на бра ја и на гла ша ва. Нај ве ћа из ме на са сто ји се, сто га, у уво ђе њу не ких 
но вих на че ла управ ног по ступ ка, уз она ко ја су и до са да из ри чи то на во ђе на.

Јед но од тих но вих на че ла управ ног по ступ ка – на че ло пред ви ди во сти – 
пред мет је овог ра да. Ана ли зи ра ју ћи ово на че ло, уре ђе но на ве о ма не ја сан и 
не пре ци зан на чин, ау то ри ће по ку ша ти да од го во ре на пи та ње ко ји је ње гов 
пра ви сми сао и да ли је оно за и ста нео п ход но у на шем управ ном по ступ ку. По-
ста вља се пи та ње да ли на че ло пред ви ди во сти до но си су штин ски не што но во? 
Прет по став ка од ко је ау то ри по ла зе је сте да ово на че ло ни је нео п ход но и да је 
оно већ са др жа но у по сто је ћим на че ли ма на шег прав ног по рет ка. Уз то, у ра ду 
ће се ана ли зи ра ти да ли осим кон фу зи је и по тре бе да се прав на те о ри ја ба ви још 
јед ном у ни зу не ло гич но сти у но вом За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку (ЗУП), 
на че ло пред ви ди во сти до но си би ло шта прак тич но при ме њи во и потребно.

2. НА ЧЕ ЛО ПРЕД ВИ ДИ ВО СТИ – НО ВО НА ЧЕ ЛО  
СРП СКОГ УПРАВ НОГ ПО СТУП КА

Сва ка прав на уста но ва за сни ва се на од ре ђе ним прав ним на че ли ма. У 
сва кој прав ној уста но ви, на че ла игра ју бит ну – кон сти ту тив ну уло гу. Прав на 
на че ла, са же то и пре глед но, ука зу ју на су шти ну јед не прав не уста но ве. Та ко 
је и са основ ним на че ли ма управ ног по ступ ка. На њи ма управ ни по сту пак 
по чи ва; њи хов сми сао мо ра да бу де уткан у сва оп шта и по себ на пра ви ла о 
управ ном по ступ ку. Основ на на че ла да ју од ред ба ма о управ ном по ступ ку 
од ре ђе ни дух и пред ста вља ју смер ни це за њи хо во пра вил но разу ме ва ње.1

Сво ју уло гу прав на на че ла мо гу да од и гра ју са мо он да ка да су раз ра ђе на, 
пре ци зи ра на и угра ђе на у про пи се чи ју би су шти ну тре ба ло да пред ста вља-
ју. На жа лост, то ни је увек та ко. Све уоч љи ви је опа да ње ква ли те та ства ра ња 
да на шњег пра ва мо ра ло је да се од ра зи и на основ на прав на на че ла. За ко но-
да вац се по не кад за до во ља ва ти ме да из ри чи то про гла си по сто ја ње од ре ђе-
них на че ла, без об зи ра на то да ли она за и ста од ра жа ва ју сми сао оста лих 
пра ви ла, гле да но у це ли ни.

Ова кво, ба на ли зо ва но и по гре шно раз у ме ва ње уло ге основ них на че ла 
при сут но је и у за ко ну ко ји уре ђу је оп шти управ ни по сту пак. Уме сто да 
основ ни прин ци пи бу ду угра ђе ни у по је ди не од ред бе, кон кре ти зо ва ни и 
санк ци о ни са ни, они се, још од 1956. го ди не, из ри чи то на во де на по чет ку 
за ко на.2 Од ове по гре шне прак се ни је се од сту пи ло ни у но вом ЗУП-у. Тру-

1 Дра ган Мил ков, Управ но пра во II: управ на де лат ност, Но ви Сад 2017, 84. 
2 „Основ на на че ла су код нас уне та у За кон о оп штем управ ном по ступ ку из 1956. го-

ди не, у скла ду са та да шњим со ци ја ли стич ким схва та њи ма и за др жа на су до да нас. Уме сто 
на во ђе ња основ них на че ла на по чет ку про пи са, у упо ред ном пра ву се мо же за па зи ти да је 
су шти на од ре ђе них прин ци па угра ђе на у по је ди нач не од ред бе. У су шти ни, основ на на че ла су 
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де ћи се да што очи глед ни је по ка же ка ко се но ви ЗУП за сни ва на прин ци пи-
ма при хва ће ним у прав ним те ко ви на ма Европ ске уни је, за ко но да вац нам је 
из ри чи то на бро јао основ на на че ла управ ног по ступ ка, у окви ру по себ ног 
одељ ка.3 Уз на че ла ко ја су и ра ни је по сто ја ла, уве де на су и не ка но ва. Као 
део ши ре це ли не, уз на че ло за ко ни то сти, уве де но је и на че ло пред ви ди во сти:

„Ка да по сту па у управ ној ства ри, ор ган во ди ра чу на и о ра ни јим од лу ка ма 
до не тим у истим или слич ним управ ним ства ри ма.“4

Од мах се уо ча ва да је на че ло пред ви ди во сти уве де но у ЗУП на не пре-
ци зан и не ја сан на чин, због че га ње гов пра ви до ма шај не мо же та ко ла ко да 
се „пред ви ди“. Оно би, пре ма ци ти ра ној од ред би, тре ба ло да се од но си на 
по сту па ње у управ ним ства ри ма. То би, у скла ду са но вом де фи ни ци јом 
управ не ства ри, тре ба ло да зна чи да се на че ло пред ви ди во сти од но си на све 
управ не ак тив но сти: до но ше ње управ них и га рант них ака та, за кљу че ње 
управ них уго во ра, пред у зи ма ње управ них рад њи и пру жа ње јав них услу га.5 
Ве ћи на ових ак тив но сти, ме ђу тим, са мо је при вид но под ве де на под по јам 
управ не ства ри. По твр ду о то ме на ла зи мо у дру гом де лу ци ти ра не од ред бе, 
у ко јем се по сту па ње у управ ним ства ри ма су жа ва на до но ше ње од лу ка. 
Ка да по сту па у управ ним ства ри ма, ор ган не во ди ра чу на о то ме ка ко је ра-
ни је по сту пао, већ о то ме ка ко је ра ни је од лу чи вао. Од лу чи ва ње у управ ним 
ства ри ма зна чи до но ше ње управ них ака та – не зна чи све оно што упра ва 
ра ди у по је ди нач ним си ту а ци ја ма. Од све га оно га што би у но вом ЗУП-у 
тре ба ло да бу де пред мет управ ног по ступ ка, са мо је управ ни акт: 

„[П]ојединачни 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.“6

не по треб на у про пи су као из дво је ни део, већ је до вољ но да њи хо ва са др жи на бу де угра ђе на у 
кон крет не нор ме. Ти ме би се из бе гло по сто ја ње чи сто де кла ра тив них на че ла, ко ја ни су уоп ште 
раз ра ђе на кон крет ним од ред ба ма и за чи ју по вре ду не по сто ји ни ка ква санк ци ја.“ (Ibid.)

3 „Да кле, у по гле ду по је ди них основ них на че ла управ ног по ступ ка се, са пу но осно ва, 
мо же ре ћи да је при њи хо вом про пи си ва њу ви ше во ђе но ра чу на да се што лак ше мо же кон-
ста то ва ти да је но ви За кон, са фор мал но-прав ног аспек та, уса гла шен са свим основ ним 
европ ским прав ним стан дар ди ма, не го што је за и ста во ђе но ра чу на да се ти стан дар ди у 
прак си ор га на упра ве за и ста мо гу успе шно оства ри ти.“ (Зо ран Лон чар, „Европ ски прав ни 
стан дар ди и управ ни по сту пак у Ср би ји“, Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра-
вом Европ ске уни је, Књи га IV, Но ви Сад 2016, 470)

4 За кон о оп штем управ ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 18/2016 
и 95/2018 – ау тен тич но ту ма че ње – ЗУП, чл. 5, ст. 3. 

5 ЗУП, чл. 2, ст. 1. 
6 ЗУП, чл. 16, ст. 1. Од лу ка о пра ви ма, оба ве за ма или прав ним ин те ре си ма стран ке, 

као и о про це сним пи та њи ма, са др жа на је у дис по зи ти ву управ ног ак та: „Дис по зи тив са др жи 
крат ку и ја сну од лу ку.“ (ЗУП, чл. 141, ст. 3)
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О на че лу пред ви ди во сти, да кле, ор ган во ди ра чу на он да ка да до но си 
управ не ак те. При ли ком до но ше ња управ них ака та, ор ган во ди ра чу на и о 
ра ни јим од лу ка ма, до не тим у истим или слич ним управ ним ства ри ма. У 
пи та њу су од лу ке тог истог ор га на, што са зна је мо из на чи на на ко ји је про-
пи са но од сту па ње од овог пра ви ла:

„Обра зло же ње са др жи и раз ло ге због ко јих је ор ган од сту пио од ре ше ња 
ко ја је ра ни је до но сио у истим или слич ним управ ним ства ри ма.“7

Ау то ри но вог ЗУП-а су ме ња ли не ке ра ни је од ред бе и пој мо ве има ју ћи 
у ви ду са мо не ки соп стве ни „но ви кон цепт“, али су при то ме на и ла зи ли на 
про блем при ме не њи хо вих кон струк ци ја. Но ви по јам управ не ства ри је са да 
пот пу но пра зан и ти ме бе сми слен. Прак тич но, управ на ствар је би ло ко ја 
по је ди нач на си ту а ци ја у ко јој упра ва пред у зи ма би ло ка кву ак тив ност. Ме-
ђу тим, не мо гу ће је при ме ни ти, ина че пот пу но спор но, на че ло пред ви ди во-
сти на све ак тив но сти упра ве. Из кон тек ста свих оста лих нор ми ЗУП-а, ја сно 
про из ла зи да је ово на че ло мо гу ће при ме ни ти је ди но на до но ше ње управ них 
ака та. На че ло пред ви ди во сти је са мо је дан при мер по сле ди ца на ка рад них 
кон струк ци ја. 

Основ но пи та ње у ве зи са на че лом пред ви ди во сти гла си: ка ко то ор ган 
„во ди ра чу на“ о ра ни јим од лу ка ма и да ли то зна чи да ор га ни упра ве има ју 
оба ве зу да од лу чу ју и на осно ву прет ход но до не тих од лу ка? 

Шта је би ла пра ва на ме ра пи са ца но вог ЗУП-а, те шко је ре ћи. Уко ли ко 
би смо у раз ма тра ње узе ли и пр во бит ни пред лог но вог ЗУП-а, онај из 2012. 
го ди не, од го вор на прет ход но по ста вље но пи та ње био би по твр дан. У пр во-
бит ном пред ло гу ЗУП-а из ри чи то је пи са ло да ра ни је до не те од лу ке оба ве-
зу ју ор ган, осим у из у зет ним слу ча је ви ма:

„Ор ган је ду жан да по сту па у скла ду са ра ни јим од лу ка ма ко је је до нео 
у истим или слич ним ства ри ма, осим ка да је оправ да но и на за ко ну за сно ва но 
да по сту пи дру га чи је, што се мо ра по себ но обра зло жи ти.“8

7 ЗУП, чл. 141, ст. 4.
8 Пред лог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, усво јен на 620. сед ни ци Вла де Ре пу-

бли ке Ср би је (за вре ме ман да та Вла де Ре пу бли ке Ср би је иза бра не 7. ју ла 2008. го ди не и 
ре кон стру и са не 14. мар та 2011. го ди не), 23. фе бру а ра 2012. го ди не, http://www.sr bi ja.go v.rs /
ve sti/do ku men ti_ pre gled.php ?id=168120 – Пред лог ЗУП-а из 2012, чл. 5, 20. ја ну ар 2018. Исти 
за кљу чак мо же да се из ве де и из на чи на на ко ји је на че ло пред ви ди во сти де фи ни са но у 
Пред ло гу ЗУП-а из 2013. го ди не: „Ор ган по сту па и са гла сно од лу ка ма ко је је до нео у истим 
или слич ним управ ним ства ри ма, ако не по сто ји оправ да ни раз лог да од то га од сту пи. Раз-
ло зи за од сту па ње по себ но се обра зла жу.“ (Пред лог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, 
усво јен на 120. сед ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је [за вре ме ман да та Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је иза бра не 27. ју ла 2012. го ди не и ре кон стру и са не 2. сеп тем бра 2013. године], 18. де цем бра 
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Прав на ве за ност ор га на упра ве ра ни јим од лу ка ма до не ла би ве ли ку 
про ме ну у на чи ну на ко ји се у на шем прав ном по рет ку гле да на из во ре пра ва. 
У на шем прав ном по рет ку из во ри ма пра ва сма тра ју се са мо оп шти прав ни 
ак ти. Наш прав ни по ре дак не за сни ва се на пре це дент ном пра ву – у ко јем 
би се из во ри ма пра ва сма тра ли и по је ди нач ни прав ни ак ти. Прав на ве за ност 
ор га на упра ве ра ни јим од лу ка ма би ла би у су прот но сти са ду хом на шег прав-
ног по рет ка, на шом прав ном тра ди ци јом, али и са Уста вом Ре пу бли ке Срби је, 
у ко јем пи ше да је др жав на упра ва ве за на Уста вом и за ко ном, а не по је ди-
нач ним прав ним ак ти ма.9 У скла ду са Уста вом:

„По је ди нач ни ак ти и рад ње др жав них ор га на, ор га ни за ци ја ко ји ма су 
по ве ре на јав на овла шће ња, ор га на ау то ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве, мо ра ју би ти за сно ва ни на за ко ну.“10

Сти че се ути сак да су овог про бле ма би ли све сни и пи сци но вог ЗУП-а. 
Ло гич но би мо гло да се прет по ста ви да је за то у ва же ћем тек сту ЗУП-а и упо-
тре бље на мно го не пре ци зни ја фор му ла ци ја на че ла пред ви ди во сти, ка ко би 
се овај про блем бар је зич ки убла жио и при крио. Исто би мо гло да се ка же и 
за по ку шај по ве зи ва ња на че ла пред ви ди во сти са на че лом за ко ни то сти, с об зи-
ром на то да су у пр во бит ном пред ло гу ЗУП-а ова на че ла би ла одво је на. Сво-
ју на ме ру, пи сци но вог ЗУП-а по ку ша ли су да обра зло же на сле де ћи на чин: 

„Су шти на је у то ме да ор ган по сту па ју ћи на осно ву за ко на, дру гих пропи-
са и оп штих ака та мо ра при ли ком по сту па ња у управ ној ства ри во ди ти ра чу на 
и о ра ни јим од лу ка ма до не тим у истим или слич ним управ ним ства ри ма. 
Уко ли ко по сто је оправ да ни раз ло зи да се у кон крет ном слу ча ју од сту пи од 
ра ни је прак се, ово се мо ра до дат но обра зло жи ти. Ка ко би се на гла си ла чи ње-
ни ца да на че ло пред ви ди во сти не пред ста вља уво ђе ње пре це дент ног си сте ма, 
оно је спо је но са по сто је ћим на че лом за ко ни то сти. На че ло пред ви ди во сти је, 
за пра во, из раз устав ног на че ла јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном и устав не 
од ред бе ко јом се га ран ту је јед на ка за шти та пра ва пред ор га ни ма вла сти. Ва-
жно је на по ме ну ти да се на че ло пред ви ди во сти не осла ња на јед ну од лу ку (пре-
це дент), већ на ујед на че ну прав ну прак су од ре ђе ног ор га на по од ре ђе ном пи-
та њу. На овај на чин пре ва зи ла зи се про блем не у јед на че не прак се и по сле дич но 
раз ли чи тог трет ма на стра на ка у истим или слич ним управ ним по ступ ци ма 
(иден тич ним зах те ви ма).“11

2013. го ди не, http://www.sr bi ja.go v.rs /ve sti/do ku men ti _ pre gled.php ?id=201834 – Пред лог ЗУП-а 
из 2013, чл. 5, 20. ја ну ар 2018)

9 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 98/2006 – Устав, 
чл. 136, ст. 1.

10 Устав, чл. 198, ст. 1. 
11 Обра зло же ње Пред ло га За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, усво је ног на 195. сед-

ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је (за вре ме ман да та Вла де Ре пу бли ке Ср би је иза бра не 27. 
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На ме ре пи са ца ЗУП-а су јед но, а то ка ко су оне оства ре не, не што је са свим 
дру го. Ко ри шће њем не пре ци зних тер ми на и по ве зи ва њем на че ла пред ви ди во-
сти са на че лом за ко ни то сти про блем не мо же да се ре ши. Гле да но као це ли на, 
на че ло за ко ни то сти и пред ви ди во сти од ре ђу је прав ни основ за од лу чи ва ње 
у управ ним ства ри ма и ука зу је на то чи ме је све ор ган упра ве ве зан ка да 
до но си управ не ак те. У скла ду са на че лом за ко ни то сти и пред ви ди во сти:

„Ор ган по сту па на осно ву за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та. Када 
је за ко ном овла шћен да од лу чу је по сло бод ној оце ни, ор ган од лу чу је у гра ни-
ца ма за ко ном да тог овла шће ња и са гла сно ци љу због ко га је овла шће ње да то. 
Ка да по сту па у управ ној ства ри, ор ган во ди ра чу на и о ра ни јим од лу ка ма 
до не тим у истим или слич ним управ ним ства ри ма.“12

У овом кон тек сту, ло гич но се на ме ће за кљу чак да је ор ган ве зан ка ко 
за ко ном и дру гим оп штим прав ним ак ти ма, та ко и сво јим ра ни јим од лу ка ма, 
у ко ји ма су ти за ко ни при ме ње ни на од ре ђе ни на чин. Ор ган во ди ра чу на о 
ра ни јим од лу ка ма та ко што има оба ве зу да се при др жа ва ра ни је ус по ста-
вље не за ко ни те прак се. Ка ко би дру га чи је мо гао да во ди ра чу на о њи ма и 
за што би мо рао да обра зло жи евен ту ал но од сту па ње, уко ли ко та ква оба ве-
за ни не по сто ји. Не зна мо са мо да ли во ди ра чу на о ра ни јим од лу ка ма и у 
оним управ ним ства ри ма у ко ји ма се од лу чу је на осно ву дис кре ци о не оце не, 
бу ду ћи да се и оне по ми њу у окви ру на че ла за ко ни то сти и пред ви ди во сти. 
Та ква оба ве за би ла би пак су прот на су шти ни дис кре ци о не оце не, ко ја се 
увек вр ши с об зи ром на окол но сти кон крет ног слу ча ја.13

Ге не рал но по сма тра но, прав на ве за ност ра ни јим од лу ка ма ни је у скла-
ду са су шти ном и уло гом суд ске прак се и прак се ор га на упра ве. Ко ли ко год 
да је ва жан, ути цај суд ске и управ не прак се у на шем прав ном по рет ку има 
фак тич ки – а не прав ни ка рак тер. Ујед на че на прак са ор га на упра ве, ме ђу-
тим, не мо же да се оства ри уко ли ко они во де ра чу на са мо о соп стве ним 
од лу ка ма. Уко ли ко же ли мо да се оства ри прин цип јед на ко сти, он да је ва жно 
да и раз ли чи ти ор га ни по сту па ју ујед на че но. То је мо гу ће са мо он да ка да се 
во ди ра чу на о од лу ка ма ви ших ор га на упра ве и од лу ка ма до не тим у управ-
ном спо ру, што и је сте сми сао суд ске и управ не прак се.14

апри ла 2014. го ди не), 2. фе бру а ра 2016. го ди не, http://www.sr bi ja.go v.rs /ve sti/do ku men ti_pre gled.
php ?id=257741, 3, 20. ја ну ар 2018.

12 ЗУП, чл. 5. 
13 „Управ на прак са [...] не мо же се фор ми ра ти на чи та вом под руч ју упра ве, не го са мо 

та мо где упра ва не по сту па по сло бод ној оце ни. Јер, где упра ва по сту па по сло бод ној оце ни, 
она мо же увек, без об зи ра на до та да шњу прак су, ре ши ти управ ну ствар на друк чи ји на чин.“ 
(Рат ко Мар ко вић, Управ но пра во: оп шти део, Бе о град 2002, 66)

14 „Ка да се су до ви и ви ши ор га ни упра ве уста ле у од лу чи ва њу по од ре ђе ним пред ме-
ти ма, на ста је од ре ђе на прак са. Та прак са фор мал но-прав но по сма тра но не ма оба ве зну сна гу, 
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На че ло јед на ко сти је сте јед но од основ них на че ла у на шем пра ву. Оно, 
ме ђу тим, не зна чи да од лу ке ор га на упра ве има ју прав но оба ве зу ју ћу сна гу 
и у дру гим си ту а ци ја ма, истог или слич ног ка рак те ра. Ка да од лу чу ју у та-
квим си ту а ци ја ма, ор га ни упра ве ни су прав но ве за ни сво јим ра ни јим од лу-
ка ма и по је ди нач ним прав ним ак ти ма у ко ји ма су оне са др жа не; ор га ни 
упра ве ве за ни су прин ци пом јед на ког од лу чи ва ња у јед на ким слу ча је ви ма, 
а то је не што са свим дру го.

Од са мог по чет ка, ја сно је да на че ло пред ви ди во сти до но си са со бом 
не што спор но и су прот но ло ги ци на шег прав ног по рет ка. Не за то што у на шем 
пра ву не ва жи на че ло јед на ко сти (на рав но да ва жи), већ за то што у на шем 
пра ву суд ска прак са и прак са ор га на упра ве не ма ју прав но оба ве зу ју ћу сна-
гу. Чи ни се да су то га би ли све сни и пи сци но вог ЗУП-а. Ве ро ват но су за то 
и на сто ја ли да убла же пр во бит но из ри чи то фор му ли са ну оба ве зу ор га на 
упра ве да по сту па ју у скла ду са сво јом ра ни јом прак сом. Ово убла жа ва ње 
на кра ју је до ве ло до то га да пр во бит на оба ве за у ве ли кој ме ри из гу би свој 
сми сао: ор ган би на чел но тре ба ло да во ди ра чу на и о ра ни јој прак си, али од 
те прак се увек мо же да од сту пи – уко ли ко у обра зло же њу ре ше ња на ве де 
раз ло ге за то.15 Но, ако је прет ход на прак са би ла у скла ду са за ко ном, ор ган 
не би мо гао од ње да од сту пи, без об зи ра на на во ђе ње раз ло га. Мо же са мо 
да од сту пи ако је но ви слу чај у не че му дру га чи ји од прет ход них и да то на-
ве де у обра зло же њу. То зна чи да ако је иста ствар, од сту па ња не би сме ло да 
бу де, јер би сва ко дру га чи је по сту па ње би ло не за ко ни то. До од сту па ња може 
да до ђе са мо ако су ства ри слич не, али не и исте, па раз ли ка по сто ји у не ком 
бит ном еле мен ту. Та да раз ли ка у од ре ђе ним еле мен ти ма мо же да под ра зу ме ва 
да за ко ни то од лу чи ва ње у јед ном слу ча ју не зна чи да би и у дру гом слу ча ју 
би ло од лу чи ва ње за ко ни то. За ко ни тост би он да зах те ва ла да се у дру гом 
(слич ном, а не истом) слу ча ју дру га чи је од лу чи. Но, о че му се ту он да ра ди? 
О пред ви ди во сти? Не, ту је реч о законитости!До но си лац ак таувек мо ра 
да во ди ра чу на о за ко ни то сти. За кон увек мо ра јед на ко да при ме њу је у истим 
слу ча је ви ма и не мо же од то га да од сту пи, па ни уз обра зло же ње. Ако по-

али има не сум њи во ве ли ки фак тич ки ути цај на рад ор га на упра ве. Зна ју ћи за од ре ђе ну 
прак су ви ших ор га на упра ве пр во сте пе ни ор га ни ће та ко ре ша ва ти да им дру го сте пе ни 
ор ган не по ни шти пр во сте пе ни акт. Исто то ва жи за од лу чи ва ње дру го сте пе них ор га на, 
ко ји при ли ком до но ше ња ко нач них управ них ака та мо ра ју во ди ти ра чу на о од го ва ра ју ћој 
суд ској прак си (уко ли ко она по сто ји).“ (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, 53)

15 У на шој прав ној те о ри ји, сто га, на и ла зи мо и на сле де ћи став: „Ипак, ра ни је од лу ке 
– управ не, али и суд ске – у исто вр сним управ ним ства ри ма не оба ве зу ју стро го ор ган: он 
је са мо ду жан да во ди ра чу на о њи ма при ли ком управ ног од лу чи ва ња, као и да обра зло жи 
евен ту ал на од сту па ња од до та да шње прак се (по де фи ни ци ји, ујед на че не, тј. до след не).“ 
(Зо ран То мић, Ко мен тар За ко на о оп штем управ ном по ступ ку – са суд ском прак сом и ре-
ги стром пој мо ва, Бе о град 2017, 115)
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сто је не ке раз ли ке код слич них слу ча је ва, он да у сва ком од тих слу ча је ва мо ра 
да од лу чи она ко ка ко је то за ко ном пред ви ђе но. Пред ви ди во или не пред ви-
ди во, али увек за ко ни то!

3. ПРЕД ВИ ДИ ВОСТ И ЗА ШТИ ТА ЛЕ ГИ ТИМ НИХ  
ОЧЕ КИ ВА ЊА СТРА НА КА

Но ви не у ЗУП-у по сле ди ца су на вод ног на сто ја ња на шег за ко но дав ца 
да управ ни по сту пак уре ди у скла ду са пра вом Европ ске уни је и европ ским 
прав ним стан дар ди ма. При то ме тре ба има ти у ви ду да у Европ ској уни ји 
око управ ног по ступ ка не по сто ји ни ка кво је дин ство, па се не зна на ко је 
уз о ре смо се угле да ли? Шта ви ше, ско ро ни јед на зе мља Евр оп ске уни је нема 
у свом За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку основ на на че ла! То ва жи и за 
на че ло пред ви ди во сти. Оно је, кон крет но, уне то у ЗУП на вод но ра ди уса-
гла ша ва ња са европ ским на че лом за шти те ле ги тим них оче ки ва ња стра на ка. 
У пр во бит ном Пред ло гу ЗУП-а, из 2012. го ди не, та ко се и зва ло: „На че ло 
за шти те ле ги тим них оче ки ва ња стра на ка.“16 У Пред ло гу из 2013. го ди не 
упо тре бље на су оба на зи ва, као си но ни ми.17

У об ја шње њу на че ла за шти те ле ги тим них оче ки ва ња стра на ка уо би-
ча је но се кре ће од не мач ког пра ва.18 Иде ја о за шти ти ле ги тим них оче ки ва ња 
из во ди се за пра во из на че ла за ко је се у не мач ком пра ву ко ри сти на зив „на-
че ло за шти те по ве ре ња“ (Grund satz des Ver tra u ensschut zes). На че ло за шти те 
по ве ре ња за сни ва се на прин ци пу прав не др жа ве и основ ним (устав ним) 
пра ви ма гра ђа на. У не мач ком прав ном по рет ку оно се, пре све га, при ме њује 
у кон тек сту за бра не по врат ног деј ства за ко на; у не мач ком управ ном пра ву 
пак, пр вен стве но се ти че ста вља ња ван сна ге управ них ака та – по вла че ња 
не за ко ни тих и опо зи ва ња за ко ни тих.19

На че ло за шти те по ве ре ња у не мач ки прав ни по ре дак уве ла је суд ска 
прак са, у ве зи са пи та њем по вла че ња не за ко ни тих овла шћу ју ћих управ них 
ака та. У не мач ком пра ву пр во бит но је ва жи ло пра ви ло да се не за ко ни ти 

16 Пред лог ЗУП-а из 2012, чл. 5.
17 Пред лог ЗУП-а из 2013, чл. 5. 
18 Chri stop her Forsyth, “Le gi ti ma te Ex pec ta ti ons Re vi si ted”, Ju di cial Re vi ew, 4/2011, 430.
19 Stef fen Det ter beck, All ge me i nes Ver wal tun gsrecht – mit Ver wal tung spro zes srecht, Mün-

chen 2015, 66, 219. За раз ли ку од на шег ЗУП-а, у не мач ком ЗУП-у не го во ри се о по ни шта-
ва њу и уки да њу управ них ака та. У скла ду са не мач ким ЗУП-ом, управ ни ак ти се ста вља ју 
ван сна ге на два на чи на – по вла че њем (Rücknah me) и опо зи ва њем (Wi der ruf ). По вла че њем 
се на зи ва ста вља ње ван сна ге не за ко ни тих управ них ака та, а опо зи ва њем – за ко ни тих. И у 
јед ном и у дру гом слу ча ју, управ ни ак ти мо гу да се ста ве ван сна ге ка ко за убу ду ће та ко и 
уна зад – да се, у скла ду са на шом тер ми но ло ги јом, по ни ште или уки ну. Код опо зи ва ња 
управ них ака та уки да ње је пра ви ло, а по ни шта ва ње из у зе так.
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овла шћу ју ћи управ ни ак ти мо гу увек по ву ћи – у скла ду са на че лом за ко ни-
то сти упра ве. Сре ди ном про шлог ве ка, ме ђу тим, до шло је до бит не про ме не 
и до огра ни че ња ове мо гућ но сти. У суд ској прак си, осим о на че лу за ко ни-
то сти упра ве, по че ло је да се во ди ра чу на и о на че лу за шти те по ве ре ња. 
По ла зе ћи од прин ци па прав не др жа ве и прав не си гур но сти, Са ве зни управ-
ни суд по чео је да узи ма у об зир не са мо за ко ни тост управ ног ак та, не го и 
по ве ре ње стран ке у то да управ ни акт ва жи и про из во ди од ре ђе но прав но 
деј ство. По што код не за ко ни тих овла шћу ју ћих управ них ака та ова на че ла 
мо гу да бу ду у ме ђу соб ном су ко бу, јед ном од њих мо ра да се при зна ве ћа 
прав на вред ност.20

На прак су Са ве зног управ ног су да осло нио се и не мач ки за ко но да вац, 
он да ка да је у За ко ну о управ ном по ступ ку (не мач ки ЗУП) ре гу ли сао по вла-
че ње и опо зи ва ње управ них ака та. У не мач ком ЗУП-у по ла зи се од пра ви ла 
у скла ду са ко јим не за ко ни ти управ ни ак ти мо гу увек да се по ву ку (са мо за 
убу ду ће или и уна зад), чак и он да ка да су по ста ли прав но сна жни (unan fec-
htbar).21 Ову мо гућ ност не мач ки ау то ри свр ста ва ју у дис кре ци о ну оце ну 
ор га на упра ве.22 Из у зе так су, ме ђу тим, овла шћу ју ћи управ ни ак ти, ко ји 
мо гу да се по ву ку са мо под од ре ђе ним усло ви ма, про ис те клим из на че ла 
за шти те по ве ре ња.

Уко ли ко је овла шће на стран ка има ла по ве ре ње у ва же ње овла шћу ју ћег 
управ ног ак та, он да је мо гућ ност ње го вог по вла че ња огра ни че на, без об зи-
ра на то што је не за ко нит. На рав но, под прет по став ком да је по ве ре ње стран-
ке вред но прав не за шти те, а то је слу чај он да ка да се по ве ре њу и ин те ре су 
стран ке да је пред ност у од но су на јав ни ин те рес – ко ји би на ла гао да се 
та кав управ ни акт по ву че. У том слу ча ју, управ ни ак ти ко ји ма се стран ци 
до де љу ју јед но крат на или те ку ћа нов ча на да ва ња или де љи ва да ва ња у на-
ту ри, као и управ ни ак ти ко ји су прет по став ка за то, не сме ју да бу ду по ву-
че ни. Оста ли овла шћу ју ћи управ ни ак ти мо гу да бу ду по ву че ни, али уз 
оба ве зу да се стран ци, на њен зах тев, на кна ди ти ме про у зро ко ва на имо вин ска 
ште та.23

На че ло за шти те по ве ре ња до ла зи до из ра жа ја и код опо зи ва ња за ко ни-
тих овла шћу ју ћих управ них ака та. Пре ци зни је по сма тра но, ово на че ло узи ма 
се у об зир он да ка да до опо зи ва ња за ко ни тих овла шћу ју ћих управ них аката 

20 Hart mut Ma u rer, All ge me i nes Ver wal tun gsrecht, München 2011, 302-303.
21 Ver wal tun gsver fa hren sge setz in der Fas sung der Be kan ntmac hung vom 23. Ja nu ar 2003 

(BGBl. I S. 102), das zu letzt durch Ar ti kel 5 Ab satz 25 des Ge set zes vom 21. Ju ni 2019 (BGBl. I S. 
846) geändert wor den ist – VwVfG, § 48, Abs. 1, S. 1. Иа ко та ко зву чи, ова од ред ба се не од но-
си на ни шта ве управ не ак те. Они се не по вла че – њи хо ва ни шта вост се утвр ђу је у скла ду 
са па ра гра фом 44 не мач ког ЗУП-а. (S. Det ter beck, 223)

22 H. Ma u rer, 306.
23 VwVfG, § 48, Abs. 2, S. 1, Abs. 3, S. 1.
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до ла зи у не ко ли ко по себ но на ве де них слу ча је ва. Под прет по став ком да је 
стран ка има ла по ве ре ње у ва же ње управ ног ак та и да је то по ве ре ње вред но 
прав не за шти те, опо зи ва ње за ко ни тог овла шћу ју ћег управ ног ак та и ов де је 
пра ће но оба ве зом да се стран ци, на њен зах тев, на кна ди имо вин ска ште та.24

У не мач ком пра ву, украт ко ре че но, на че ло за шти те по ве ре ња при хва-
ће но је као из раз прав не си гур но сти. На исти на чин, оно се, у об ли ку на че ла 
за шти те ле ги тим них оче ки ва ња, об ја шња ва и у пра ву Европ ске уни је. Као 
по себ но зна чај ну за на ста нак и раз вој на че ла за шти те ле ги тим них оче ки ва-
ња, прав на те о ри ја ис ти че прак су Су да прав де Европ ске уни је, у ко јој се ово 
на че ло свр ста ва ме ђу основ на прав на на че ла и сма тра не из о став ним еле мен-
том прав не си гур но сти гра ђа на.25

Са же то и по јед но ста вље но, мо гло би да се ка же да је сми сао за шти те 
ле ги тим них оче ки ва ња у из ве сно сти оства ри ва ња од ре ђе них пра ва. У скла ду 
са овим на че лом, стран ка би тре ба ло да бу де у мо гућ но сти да уна пред про-
це ни ка ко ће би ти од лу че но о ње ним пра ви ма и ка ква ће би ти суд би на тих 
пра ва ка да их јед ном стек не. Стран ка би, дру гим ре чи ма, тре ба ло да бу де у 
та квом по ло жа ју у ко јем мо же оправ да но да оче ку је сти ца ње но вих и ко ри-
шће ње прет ход но већ сте че них пра ва. За њу би сти ца ње и ко ри шће ње сте-
че них пра ва тре ба ло да бу де не што из ве сно и пред ви ди во; не што што мо же 
по у зда но да се оче ку је.

На че му се то за сни ва ју ова оче ки ва ња и пред ви ђа ња стран ке? О то ме 
по сто је раз ли чи та схва та ња – не ка да ужа, а не ка да ши ра. У осно ви ипак 
ра ди се о оче ки ва њи ма и пред ви ђа њи ма стран ке ко ја се за сни ва ју на за ко-
ни ма и дру гим оп штим прав ним ак ти ма, али и на од лу ка ма ор га на упра ве.

Ле ги тим на оче ки ва ња стран ке из ве де на из за ко на и дру гих оп штих 
прав них ака та до ла зе до из ра жа ја при ли ком про ме не прав ног ре жи ма. Ова про-
ме на, об ја шња ва се у прав ној те о ри ји, мо же да има зна чај не по сле ди це, ка ко 
у од но су на стран ке ко је су већ сте кле од ре ђе на пра ва на осно ву ра ни јих 
про пи са та ко и на стран ке ко је тек оства ру ју од ре ђе на пра ва пред ор га ни ма 
упра ве. У овом кон тек сту, о за шти ти ле ги тим них оче ки ва ња пр вен стве но 
би тре ба ло да во ди ра чу на за ко но да вац – он да ка да уре ђу је ва же ње про пи са 
ко је до но си. Ка да се го во ри о ва же њу про пи са, ми сли се на то да ли про пис 

24 VwVfG, § 49, Abs. 6. Код опо зи ва ња за ко ни тих овла шћу ју ћих управ них ака та на че ло 
за шти те по ве ре ња узи ма се у об зир у три слу ча ја: 1. он да ка да би ор ган на осно ву ка сни је 
на ста лих чи ње ни ца био овла шћен да не из да управ ни акт, а без опо зи ва ња би јав ни ин те рес 
био угро жен; 2. он да ка да би ор ган на осно ву из ме ње них прав них про пи са био овла шћен 
да не из да управ ни акт, уко ли ко овла шће на стран ка још увек ни је ис ко ри сти ла да то овла-
шће ње или још увек ни је при ми ла оно што јој је управ ним ак том до де ље но, а без опо зи ва 
би јав ни ин те рес био угро жен; 3. ка ко би се спре чи ла или от кло ни ла те шка ште та по оп ште 
до бро. (VwVfG, § 49, Abs. 2, Nr. 3-5)

25 Da rio Đer đa, „Zaš ti ta le gi tim nih oče ki va nja u uprav nom pra vu“, Zbor nik Prav nog fa kul-
te ta Sve u či liš ta u Ri je ci, 1/2013, 84-85.
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ва жи са мо за убу ду ће, или има и по врат но деј ство. С дру ге стра не, пи та ње 
ва же ћег пра ва по ста вља се и у оним слу ча је ви ма у ко ји ма до про ме не про-
пи са до ла зи у то ку тра ја ња управ ног по ступ ка и од лу чи ва ња о пра ви ма 
ко ја стран ка же ли да оства ри. По се бан про блем у овим слу ча је ви ма на ста је 
он да ка да се за ко но да вац уоп ште ни не из ја сни о ва же ћем пра ву, чи ме на-
че ло за шти те ле ги тим них оче ки ва ња по ста је ре ле вант но и за ор га не упра ве, 
ко ји то пра во тре ба да при ме не.26

О за шти ти ле ги тим них оче ки ва ња стран ке ко ја се за сни ва ју на од лу-
ка ма ор га на упра ве мо же да се го во ри у два сми сла. У пи та њу су, нај пре, 
ле ги тим на оче ки ва ња ко ја про из ла зе из прав но сна жног управ ног ак та. 
Стран ка ко ја је прав но сна жним управ ним ак том сте кла од ре ђе но пра во 
оправ да но оче ку је да ће то пра во мо ћи и да ко ри сти, све док тај управ ни акт 
не пре ста не да ва жи, на ре до ван и уо би ча јен на чин. Ле ги тим на оче ки ва ња 
за сни ва ју се на од лу ка ма ор га на упра ве и он да ка да про ис ти чу из управ не 
прак се. Оче ки ва ња стран ке осла ња ју се та да на до след но од лу чи ва ње ор га-
на упра ве у ра ни јим исто вр сним или бит но слич ним слу ча је ви ма.27

У овом по след њем сми слу, на че ло за шти те ле ги тим них оче ки ва ња уне-
то је и у наш но ви ЗУП – у об ли ку на че ла пред ви ди во сти. За на че ло пред-
ви ди во сти мо гло би, сто га, да се ка же да оно пред ста вља са мо је дан од 
аспе ка та на че ла за шти те ле ги тим них оче ки ва ња, ко је је мно го ши ре и сло-
же ни је од оно га што је на шим ЗУП-ом про пи са но. На че ло пред ви ди во сти у 
на шем ЗУП-у из раз је на че ла за шти те ле ги тим них оче ки ва ња, али су же ног 
и схва ће ног, чи ни се, у оном сми слу у ко јем се о ње му го во ри у Европ ском 
ко дек су до брог по на ша ња управ них слу жбе ни ка.28

Иа ко се по шло од уса гла ша ва ња на шег пра ва са европ ским прав ним 
стан дар ди ма, пи са ње на шег ЗУП-а пре тво ри ло се у пре пи си ва ње хр ват ског 
ЗУП-а, од но сно за ко на ко ји је по слу жио као мо дел и осно ва за уре ђе ње управ-
ног по ступ ка и у дру гим зе мља ма бив ше Ју го сла ви је. Ка да је у пи та њу на че-

26 Ibid., 92-94.
27 Ibid., 97-100.
28 Пре ма ста ву из не том у на шој прав ној те о ри ји, на че ло пред ви ди во сти ди рект на је 

по сле ди ца уса гла ша ва ња са од го ва ра ју ћим на че лом из Европ ског ко дек са до брог по на ша ња 
управ них слу жбе ни ка. (Зо ран Лон чар, „Основ на на че ла управ ног по ступ ка у Ср би ји и 
европ ски прав ни стан дар ди“, Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске 
уни је, Књи га V, Но ви Сад 2017, 385) У пи та њу је на че ло ле ги тим них оче ки ва ња, до след но сти 
и пру жа ња са ве та, ко је у ре ле вант ном де лу гла си ова ко: „Слу жбе но ли це би ће до след но у 
свом по на ша њу, као и у вр ше њу управ них ак тив но сти у окви ру ор га на. Слу жбе но ли це ће 
сле ди ти уо би ча је ну управ ну прак су ор га на, осим уко ли ко у кон крет ном слу ча ју по сто је 
оправ да ни раз ло зи да се од та кве прак се од сту пи. Ка да та кви раз ло зи по сто је, они ће би ти 
за бе ле же ни у пи са ном об ли ку. Слу жбе но ли це ће по што ва ти ле ги тим на и ра зум на оче ки ва ња 
стра на ка, ко ја про из ла зе из то га ка ко је ор ган по сту пао у про шло сти.“ (The Eu ro pean Co de 
of Good Ad mi ni stra ti ve Be ha vi o ur, https://www.om bud sman.eu ro pa.eu /en / do cu ment/en /3510, 
Art. 10, 24. ја ну ар 2020)
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ло пред ви ди во сти, оно кон крет но ни је пре пи са но из хр ват ског ЗУП-а, бу ду ћи 
да та мо из ри чи то ни је ни ре гу ли са но. Пре пи са но је из цр но гор ског ЗУП-а, у 
ко јем је та ко ђе ре гу ли са но уз на че ло за ко ни то сти (на че ло за ко ни то сти и оправ-
да них оче ки ва ња стра на ка), али та ко да је оба ве за по сту па ња у скла ду са 
ра ни јим од лу ка ма из ри чи то про пи са на чак и у од но су на дис кре ци о не ак те!29

Од ред бе свих ових за ко на на по је ди ним ме сти ма де лу ју за и ста нео-
збиљ но и не про ми шље но. Не ве ро ват ном се чи ни спрем ност да се јед ним 
по те зом пе ра обе сми сли све оно што је прав на те о ри ја до са да ство ри ла. 
Ка ко би дру га чи је мо гла да се на зо ве ова оба ве за ор га на упра ве да дис кре-
ци о ну оце ну вр ши у скла ду са ра ни јим од лу ка ма ко је је до нео у бит но исто-
вет ним управ ним ства ри ма. Ка ква је то уоп ште дис кре ци о на оце на?! Ов де 
је све по ме ша но и про ма ше но – и за ко ни тост, и це лис ход ност, и су шти на 
дис кре ци о не оце не. Код дис кре ци о не оце не се и ра ди о ства ри ма у ко ји ма 
не ма исто вет но сти, ко је мо ра ју да се по сма тра ју сва ка за се бе.30

4. О НЕО П ХОД НО СТИ НА ЧЕ ЛА ПРЕД ВИ ДИ ВО СТИ И ЗА ШТИ ТЕ  
ЛЕ ГИ ТИМ НИХ ОЧЕ КИ ВА ЊА У УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ

На кон што смо се су мар но упо зна ли са на че лом за шти те ле ги тим них 
оче ки ва ња и ње го вом ва ри јан том уне том у наш но ви ЗУП, мо же мо да по-
ста ви мо пи та ње о ње го вој нео п ход но сти. Али не на онај прав но-тех нич ки 
на чин, на ко ји смо то ура ди ли на по чет ку овог тек ста, већ на су штин ски 
на чин. Да ли је на че ло пред ви ди во сти и за шти те ле ги тим них оче ки ва ња 
су штин ски нео п ход но у управ ном по ступ ку и да ли је оно за и ста но во на-
че ло, у од но су на она ко ја већ по сто је у на шем прав ном по рет ку? Из об ја шње-
ња овог на че ла про из ла зи не га ти ван од го вор.

29 „Јав но прав ни ор ган од лу чу је и по сту па у управ ној ства ри на осно ву за ко на, дру гих 
про пи са и оп штих ака та. При ли ком од лу чи ва ња у управ ној ства ри, јав но прав ни ор ган во ди 
ра чу на о ра ни јим од лу ка ма ко је је до нио у бит но исто вјет ним управ ним ства ри ма. Кад јав-
но прав ни ор ган утвр ди да по сто је по себ не окол но сти ко је ука зу ју на по тре бу про мје не 
ра ни је за у зе тог прав ног ста ва по од ре ђе ном пи та њу у управ ној ства ри, ду жан је да то обра-
зло жи. Кад је јав но прав ни ор ган за ко ном овла шћен да у управ ној ства ри од лу чу је по сло-
бод ној оцје ни, управ ни акт мо ра би ти до ни јет у гра ни ца ма да тог овла шће ња, у скла ду са 
ци љем због ко јег је овла шће ње да то и у скла ду са ра ни јим од лу ка ма ко је је јав но прав ни 
ор ган до нио у бит но исто вјет ним управ ним ства ри ма.“ (За кон о управ ном по ступ ку, Слу-
жбе ни лист Цр не Го ре, бр. 56/2014, 20/2015, 40/2016 и 37/2017, чл. 5)

30 „Си ту а ци је о ко ји ма се ту ра ди ни су по год не за ап стракт но ре гу ли са ње; за ко но да вац 
оста вља при ме ни о ци ма за ко на јед но сло бод но по ље, јед ну сло бод ну сфе ру да по сту па ју ка ко 
на ђу за сход но, да, не ве за ним (sic!) прав ним про пи си ма, сво је др жа ње уде се пре ма су бјек тив-
но схва ће ним на че ли ма опор ту ни те та и пре ма по себ ним окол но сти ма по ја вље ног слу ча ја.“ 
(Ла зо М. Ко стић, Ад ми ни стра тив но пра во [Сабрана де ла, дру ги том], Бе о град 2000, 401)
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По гле дај мо, нај пре, за што је ово на че ло су ви шно ка да се по сма тра у 
оном об ли ку у ко јем је уне то у наш ЗУП – а то зна чи у об ли ку ле ги тим них оче-
ки ва ња стра на ка ко ја се за сни ва ју на за ко ни тој управ ној прак си. Оба ве за 
ор га на упра ве да во ди ра чу на о ра ни јим за ко ни тим од лу ка ма, ко је су до не-
те у истим или слич ним управ ним ства ри ма, ни је не ка но ва оба ве за. Ка да 
до но си од лу ку, ор ган упра ве ни је ве зан ра ни јим од лу ка ма; ве зан је са мим 
за ко ном ко ји при ме њу је. Уко ли ко је са мо јед на са др жи на управ ног ак та за-
ко ни та, он да ор ган, ка да од лу чу је, не во ди ра чу на о ра ни јим од лу ка ма, не го 
о за ко ну. Дру га чи ју од лу ку не сме ни да до не се – не због ра ни јих од лу ка, 
не го за то што би она би ла не за ко ни та.31

За кљу чак оста је исти и у оним слу ча је ви ма у ко ји ма за ко ни та ни је са мо 
јед на од лу ка: у оним управ ним ства ри ма у ко ји ма ор ган упра ве од лу чу је 
дис кре ци о но и има мо гућ ност из бо ра из ме ђу две или ви ше оп ци ја. Во ђе ње 
ра чу на о ра ни јим од лу ка ма ов де не до ла зи у об зир. Оно би би ло у су прот но-
сти са су шти ном дис кре ци о не оце не, ко ја под ра зу ме ва до но ше ње це лис ход-
не од лу ке на осно ву окол но сти кон крет ног слу ча ја – а не на осно ву ра ни јих 
истих или слич них слу ча је ва.

Ра ни ја прак са има ла би сми сла са мо у оним си ту а ци ја ма у ко ји ма ор-
га ни упра ве има ју из ве сну сло бо ду при ли ком од лу чи ва ња, али не и сло бо-
ду да вр ше дис кре ци о ну оце ну. Дру га чи је ре че но, ра ни ја прак са је ва жна у 
свим оним слу ча је ви ма у ко ји ма про пи си ни су пот пу но ја сни и пре ци зни, 
због че га је нео п ход но да ор га ни упра ве утвр де њи хов пра ви сми сао. Раз ли-
чи та при ме на про пи са у истим или слич ним си ту а ци ја ма, ме ђу тим, ни је 
про тив на на че лу пред ви ди во сти и оба ве зи ор га на да се при др жа ва сво јих 
ра ни јих од лу ка. Про тив на је на че лу јед на ко сти, у скла ду са ко јим су сви 
прав ни су бјек ти јед на ки пред за ко ном и сво ја пра ва оства ру ју под јед на ким 
усло ви ма. На че ло јед на ко сти про пи са но је Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и не-
по сред но ва жи за све, па и за ор га не упра ве.32

На за шти ту на че ла јед на ко сти пи сци на шег но вог ЗУП-а из гле да су и 
ци ља ли – бар су нам то они та ко са оп шти ли. Ако је то био циљ и ако су 

31 „Ако су ра ни је од лу ке у ис тој ства ри би ле за ко ни те, дру га чи ја од лу ка у ис тој ства-
ри, ло гич но се мо же за кљу чи ти, не мо же да бу де за ко ни та. Не мо гу обе од лу ке са раз ли чи-
том са др жи ном да бу ду за ко ни те. Са мо јед на од тих од лу ка је за ко ни та, а дру га је не за ко-
ни та. Пре ма то ме, пот пу но је не бит на пред ви ди вост и не пред ви ди вост, већ је реч о то ме да 
са мо јед на са др жи на управ ног ак та мо же да бу де за ко ни та! Она ко ја је до не та на осно ву 
за ко на!“ (Дра ган Мил ков, „По во дом но вог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку: кри тич ки 
осврт – увод не од ред бе и на че ла“, Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом 
Европ ске уни је, Књи га IV, Но ви Сад 2016, 55)

32 „Пред Уста вом и за ко ном сви су јед на ки. Сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за-
шти ту, без дис кри ми на ци је.“ (Устав, чл. 21, ст. 1 и 2) „Јем чи се јед на ка за шти та пра ва пред 
су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ау то ном-
не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.“ (Устав, чл. 36, ст. 1)
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же ле ли да још јед ном на гла се да ор га не упра ве оба ве зу је на че ло јед на ко сти 
(иа ко се то под ра зу ме ва), он да је то та ко тре ба ло и да пи ше. Не за бо ра вља-
ју ћи при то ме да на че ло јед на ко сти не зна чи прав ну ве за ност ра ни јим по је-
ди нач ним прав ним ак ти ма, већ прав ну ве за ност прин ци пом јед на ког од лу-
чи ва ња у јед на ким слу ча је ви ма. 

Не би тре ба ло да се за бо ра ви ни то да јед на кост у по сту па њу ор га на 
упра ве не мо же да се обез бе ди ти ме што ће они во ди ти ра чу на са мо о соп-
стве ним од лу ка ма. Зар свр ха на че ла јед на ко сти не би тре ба ло да бу де и то 
да се у јед на ким слу ча је ви ма јед на ко од лу чу је пред раз ли чи тим ор га ни ма? 
А то мо же да се по стиг не са мо кроз ути цај (фак тич ки, а не прав ни) прак се 
ви ших ор га на упра ве и суд ске прак се. Ова прак са, ме ђу тим, у окви ру на че ла 
пред ви ди во сти, ни не узи ма се у об зир.

Уста ље на и до след на прак са ор га на упра ве ни је ва жна са мо због јед на-
ко сти гра ђа на, не го и због прав не си гур но сти. Та ко се на че ло за шти те ле-
ги тим них оче ки ва ња стра на ка, гле да но у це ли ни, нај че шће и об ја шња ва; 
по себ но он да ка да се го во ри о ле ги тим ним оче ки ва њи ма ко ја се за сни ва ју 
на про пи си ма и управ ним ак ти ма. На че ло за шти те ле ги тим них оче ки ва ња 
стра на ка тре ба ло би да бу де из раз прав не си гур но сти и из ве сно сти у оства ри-
ва њу пра ва и оба ве за. Шта је ту но во, ме ђу тим, ако се ле ги тим на оче ки ва ња 
у на став ку об ја шња ва ју за бра ном по врат ног деј ства про пи са и прав но сна-
жно шћу управ ног ак та?

Од го вор је, на рав но, ни шта. Оно што би тре ба ло да бу де са др жи на јед-
ног но вог на че ла – за шти те ле ги тим них оче ки ва ња – ис цр пљу је се у већ 
по сто је ћим и по зна тим на че ли ма за бра не по врат ног деј ства за ко на и прав-
но сна жно сти управ ног ак та. Оства ри ва ње пра ва за стран ке из ве сно је не 
за то што то оне оче ку ју, већ за то што то про из ла зи из ових на че ла. Пре ма 
Уста ву Ре пу бли ке Ср би је и на шем ЗУП-у:

„За ко ни и сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство. Из у-
зет но, са мо по је ди не од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на-
ла же оп шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за ко на.“33 „Ре ше ње про тив ко га 
не мо же да се из ја ви жал ба, ни ти по кре не управ ни спор (прав но сна жно ре ше-
ње), а ко јим је стран ка сте кла од ре ђе на пра ва, од но сно ко јим су јој од ре ђе не 
оба ве зе, мо же да се по ни шти, уки не или из ме ни са мо у слу ча је ви ма ко ји су 
за ко ном од ре ђе ни.“34

У овом кон тек сту, ле ги тим на оче ки ва ња стран ке не би ни мо гла да буду 
ре ле вант на за наш управ ни по сту пак. Ка да од лу чу ју, ор га ни упра ве ни су 
ве за ни оним што стран ка оче ку је. Они мо гу да бу ду ве за ни са мо за ко ном и 

33 Устав, чл. 197, ст. 1 и 2.
34 ЗУП, чл. 14.
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мо ра ју да при ме не онај за кон ко ји је ва же ћи. Уко ли ко су про пи си про ме ње-
ни у то ку тра ја ња управ ног по ступ ка, опет је ме ро дав но оно што је за ко но-
да вац на вео и же лео. Уко ли ко о при ме ни про пи са ни је на вео ни шта, то је и 
да ље пи та ње ва же ња пра ва. На рав но да је та да по треб но узе ти у об зир прав ну 
си гур ност и јед на кост стра на ка; али ти ме се сва ка ко узи ма у об зир и оно што 
стран ка оправ да но оче ку је – за што би то мо ра ло по себ но да се ис ти че?!

Из у зет но, ор га ни упра ве мо ра ју да при ме не и оне за кон ске од ред бе које 
има ју по врат но деј ство, за то што је за ко но да вац про це нио да је то у оп штем 
ин те ре су и да оп шти ин те рес има пред ност у од но су на ин те ре се и оче ки-
ва ња стра на ка. Исто ва жи и за оне слу ча је ве у ко ји ма је за ко но да вац про це-
нио да на че лу за ко ни то сти тре ба да ти пред ност у од но су на не про мен љи вост 
управ ног ак та и прав ну си гур ност стра на ка у по гле ду њи хо вих пра ва.

На че ло пред ви ди во сти и за шти те ле ги тим них оче ки ва ња у на шем прав-
ном по рет ку не до но си су штин ски ни шта но во. У нај бо љем слу ча ју, оно 
ну ди са мо дру ги на зив и до дат но об ја шње ње за већ по сто је ћа на че ла, а то 
су на че ла за ко ни то сти, јед на ко сти и прав не си гур но сти. То што стран ка 
мо же да пред ви ди и оправ да но оче ку је оства ри ва ње од ре ђе них пра ва по сле-
ди ца је њи хо ве при ме не. Ње но пред ви ђа ње и оче ки ва ње из ви ре из ових 
на че ла, али се у њи ма и ис цр пљу је.

У на че лу пред ви ди во сти и за шти те ле ги тим них оче ки ва ња ме ша ју се 
по је ди ни еле мен ти за ко ни то сти, јед на ко сти и прав не си гур но сти. Ка да се 
ови еле мен ти из дво је, од на че ла пред ви ди во сти и за шти те ле ги тим них оче-
ки ва ња стра на ка не оста је ни шта. То што се го во ри да ово на че ло ва жи у 
не мач ком пра ву и пра ву Европ ске уни је не зна чи да мо же не кри тич ки да се 
уве де и у на ше пра во. Су штин ски по сма тра но, на че ло пред ви ди во сти ни не 
по сто ји у Не мач кој. У не мач ком пра ву оно је из раз спе ци фич ног на чи на на 
ко ји је уре ђе но по ни шта ва ње и уки да ње прав но сна жних управ них ака та и 
не ма ни ка кве ве зе са на шим пра вом. На спе ци фи чан на чин тре ба га по сма-
тра ти и у пра ву Европ ске уни је, у ко јем се на из во ре пра ва и уло гу Су да 
прав де гле да дру га чи је не го у на шем прав ном по рет ку.

Сми сао европ ских прав них стан дар да ни је у то ме да се они бу квал но 
и до слов но пре у зи ма ју и пре пи су ју. Сми сао је у то ме да они бу ду су штин ски 
угра ђе ни у на ци о нал ни прав ни по ре дак. Оно што би, у осно ви, тре ба ло да се 
под ра зу ме ва под на че лом пред ви ди во сти и за шти те ле ги тим них оче ки ва ња 
стра на ка угра ђе но је и у наш прав ни по ре дак: у окви ру на че ла за ко ни то сти 
упра ве, на че ла јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном и на че ла прав не си гур но сти, 
ко је се да ље обез бе ђу је за бра ном по врат ног деј ства за ко на и прав но сна жно-
шћу управ них ака та. За уво ђе њем на че ла пред ви ди во сти у на шем управ ном 
по ступ ку, на ро чи то у та ко не ја сном и спор ном об ли ку, ни је би ло ни ка кве 
по тре бе.
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5. ЗА КЉУ ЧАК

У на вод ној же љи да се наш управ ни по сту пак уре ди у скла ду са европ-
ским прав ним стан дар ди ма, јед но од основ них на че ла управ ног по ступ ка 
по ста ло је и на че ло пред ви ди во сти. Сам из раз „пред ви ди вост“, прет по ста-
вља мо, тре ба ло би да озна чи мо гућ ност стран ке да уна пред про це ни – пред-
ви ди – ка ква ће од лу ка би ти до не та у управ ном по ступ ку. Оно се, ме ђу тим, 
не де фи ни ше на тај на чин. Де фи ни ше се као оба ве за ор га на упра ве да во де 
ра чу на и о ра ни јим од лу ка ма, ко је су до не ли у истим или слич ним управ ним 
ства ри ма.

Основ ни про блем но вог на че ла са сто ји се у не пре ци зној фор му ла ци ји. 
Шта то за пра во зна чи ка да се ка же да ор га ни упра ве „во де ра чу на“ о сво јим 
ра ни јим од лу ка ма? Да ли то зна чи да их ра ни је до не те од лу ке прав но оба-
ве зу ју? Ве ро ват но да, али би то он да би ло у су прот но сти са ме стом и уло гом 
ко ју по је ди нач ни прав ни ак ти има ју у на шем прав ном по рет ку. Сти че се 
ути сак да су то га би ли све сни и пи сци на шег но вог ЗУП-а и да су овом не-
ја сном и не пре ци зном од ред бом же ле ли то да при кри ју.

Ка ко би на гла си ли то да уво ђе ње на че ла пред ви ди во сти не зна чи уво-
ђе ње не че га што под се ћа на пре це дент но пра во, пи сци но вог ЗУП-а су ово 
на че ло по ве за ли са на че лом за ко ни то сти. Об ја сни ли су га за пра во као из раз 
на че ла јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном. Као крај њи циљ на че ла пред ви ди-
во сти, ис та кли су ујед на че ну прак су ор га на упра ве.

Све су то ле пе же ље, али оне уво ђе њем на че ла пред ви ди во сти не мо гу 
да се оства ре. Иза овог на че ла кри је се не ра зу ме ва ње су шти не и уло ге прак-
се ор га на упра ве, али и са мог на че ла јед на ко сти гра ђа на. Прак са ор га на 
упра ве, као ни суд ска прак са, у на шем прав ном по рет ку не ма прав но оба ве-
зу ју ћу сна гу, а на че ло јед на ко сти гра ђа на не по сти же се ти ме што се ор га-
ни ма упра ве про пи су је оба ве за да по сту па ју у скла ду са сво јим ра ни јим 
од лу ка ма.

На че ло пред ви ди во сти у наш но ви ЗУП уве де но је као из раз на че ла 
за шти те ле ги тим них оче ки ва ња стра на ка. Ко ре не на че ла за шти те ле ги тим них 
оче ки ва ња стра на ка прав на те о ри ја по ку ша ва да про на ђе у не мач ком пра ву 
и пра ву Европ ске уни је, те сно га по ве зу ју ћи са прин ци пом прав не си гур но сти. 
Пре ма овим ста во ви ма, осим на ујед на че ној управ ној прак си, ле ги тим на 
оче ки ва ња стра на ка мо гу да се за сни ва ју и на за ко ни ма, али и на прав но-
сна жним управ ним ак ти ма.

То што се на че ло пред ви ди во сти и за шти те ле ги тим них оче ки ва ња 
стра на ка об ја шња ва кроз за ко ни тост, јед на кост и прав ну си гур ност ни је 
ни шта нео бич но. Оно ни не мо же да се об ја сни на дру ги на чин, јер ни не ма 
по себ ну са др жи ну. У ње му се са мо ме ша ју по је ди ни аспек ти на че ла за ко нито-
сти, јед на ко сти и прав не си гур но сти. Пред ви ди вост и ле ги тим на оче ки ва ња 



 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020

17

стра на ка са мо су од раз на че ла за ко ни то сти, јед на ко сти и прав не си гур но сти, 
а не не ко но во и по себ но на че ло. Са мо за се бе, оно у на шем управ ном по ступ-
ку су штин ски ни шта не зна чи и не ме ња. Са мим тим, за ње го вим уво ђе њем 
ни је би ло ни ка кве по тре бе.
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20. ја ну ар 2018. 
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Др Дра ган Л. Мил ков, Др Рат ко С. Ра до ше вић, На че ло пред ви ди во сти... (стр. 1–19)

Пред лог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, усво јен на 120. сед ни ци Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је [за вре ме ман да та Вла де Ре пу бли ке Ср би је иза бра не 27. 
ју ла 2012. го ди не и ре кон стру и са не 2. сеп тем бра 2013. године], 18. де цем бра 
2013. го ди не, http://www.sr bi ja.go v.rs /ve sti/do ku men ti _pre gled.php ?id=201834, 
20. ја ну ар 2018.

Обра зло же ње Пред ло га За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, усво је ног на 195. 
сед ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је (за вре ме ман да та Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је иза бра не 27. апри ла 2014. го ди не), 2. фе бру а ра 2016. го ди не, http://www.
sr bi ja.go v.rs /ve sti/do ku men ti_ pre gled.php ?id=257741, 20. ја ну ар 2018.

The Eu ro pean Co de of Good Ad mi ni stra ti ve Be ha vi o ur, 24. ја ну ар 2020.
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LegitimateExpectationsinAdministrativeProcedure

Abstract:The prin ci ple of le gi ti ma te ex pec ta ti ons is one of the new prin ci-
ples of Ser bian ad mi ni stra ti ve pro ce du re. Un for tu na tely, it is re gu la ted in a very 
wa ge and im pre ci se man ner. This is why the aut hors ha ve tried to de ter mi ne its 
true me a ning. They ha ve al so po sed the fol lo wing qu e sti on: is the prin ci ple of 
le gi ti ma te ex pec ta ti ons ne ces sary in Ser bian ad mi ni stra ti ve pro ce du re? In reply 
to this qu e sti on, they ha ve con fir med the ir ba sic hypot he sis and con clu ded that 
the an swer is: no. This “prin ci ple” is just anot her way to na me and ex pla in so me 
ot her prin ci ples – such as le ga lity, equ a lity and le gal cer ta inty. Le gi ti ma te ex-
pec ta ti ons are just a re flec tion of the se prin ci ples; they do not form so me new and 
spe cial prin ci ple. In Ser bian ad mi ni stra ti ve pro ce du re, they chan ge not hing and 
mean not hing.

Keywords: ad mi ni stra ti ve pro ce du re, ba sic prin ci ples of ad mi ni stra ti ve pro-
ce du re, le gi ti ma te ex pec ta ti ons. 

Да тум при је ма ра да: 28.2.2020.




