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РЕ ФОР МА УПРАВ НОГ СПО РА:  
НО ВИ ПО КУ ШАЈ – СТА РИ ПРО БЛЕ МИ*

Сажетак:Осни ва њем Управ ног су да на ша зе мља је кра јем прет ход не 
де це ни је спро ве ла ре фор му суд ске кон тро ле упра ве. Оче ки ва ни ре зул та ти, 
ме ђу тим, ни су оства ре ни, а про бле ми ко ји су до ве ли до ре фор ме ни су ре ше-
ни. За то се, де це ни ју ка сни је, пла ни ра ју но ве про ме не, усме ре не на осни ва ње 
ве ћег бро ја управ них су до ва и уво ђе ње ви ше сте пе ног управ ног спо ра. О на-
ја вље ним про ме на ма го во ри се и у овом ра ду, али на не што дру га чи ји на чин. 
Уме сто њи хо вог не кри тич ког при хва та ња и прав да ња европ ским прав ним 
стан дар ди ма, про ме не се по сма тра ју из угла прав не при ро де управ ног спо ра. 
До успе шне ре фор ме управ ног спо ра не мо же да се до ђе сле пим при хва та-
њем европ ских прав них стан дар да и њи хо вим до слов ним пре сли ка ва њем из 
кла сич них суд ских по сту па ка. Ка успе шној ре фор ми мо же да нас во ди са мо 
прав на при ро да управ ног спо ра – оно што га чи ни по себ ним и дру га чи јим од 
кла сич них суд ских спо ро ва. 

Кључнеречи:управ ни спор, прав на при ро да управ ног спо ра, управ но 
суд ство, управ ни суд. 

1. УВОД

У на ме ри да ува жи европ ске прав не стан дар де, на ша зе мља је кра јем 
прет ход не де це ни је спро ве ла ре фор му управ ног спо ра. Осно ва ла је Управ ни 
суд, про ши ри ла обим суд ске кон тро ле упра ве и уне ла но ви не у по сту пак 
ре ша ва ња управ них спо ро ва. Основ ни сми сао про ме на са сто јао се у пот пу-
ни јем оства ре њу за ко ни то сти упра ве и пра ва стра на ка на пра вич но су ђе ње. 

* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Би о ме ди ци на, за шти та жи вот не сре ди не 
и пра во“ (број Про јек та 179079) ко ји се фи нан си ра сред стви ма Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја. 
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Же ље и ам би ци је би ле су ве ли ке, а ре зул тат, на жа лост, ве о ма скро ман и не-
до во љан. 

Ни је тре ба ло да про ђе мно го вре ме на ка ко би се уви де ло то да Управ ни 
суд не мо же да оства ри за дат ке ко ји су му на ме ње ни. Осни ва њем Управ ног 
су да ре фор ма управ ног спо ра ни је за вр ше на – бр зо је уо че но. На про тив, то 
је био са мо пр ви ко рак у спро во ђе њу ре фор ме, ко ја је тек по че ла. На ред ни 
ко рак чи нио се ло гич ним: управ но суд ство тре ба да бу де це ло ви та ор га ни-
за ци ја, са ста вље на од ве ћег бро ја по себ них су до ва, а управ ни спор дво сте-
пе ни суд ски по сту пак. 

Уво ђе ње дво сте пе ног управ ног суд ства на ја вље но је већ 2013. го ди не, 
али ова иде ја, у пла ни ра ном пе ри о ду, ни је оства ре на. Од ње се ипак ни је 
од у ста ло и по но во је по ста ла ак ту ел на 2019. го ди не, ка да је из ра ђен на црт 
стра те ги је ко ја се од но си на раз вој на шег пра во су ђа. То је и по вод да се о 
пла ни ра ној ре фор ми и про бле ми ма ко је она са со бом до но си на пи ше не ко-
ли ко ре че ни ца. 

Про бле ми у спро во ђе њу на ја вље них про ме на ни су но ви – то су они исти 
про бле ми ко ји су по сто ја ли и у вре ме прет ход не ре фор ме. Не у спех у ње ном 
спро во ђе њу опо ми ње нас на то да овај пут ре ше њу про бле ма мо ра мо да при-
сту пи мо на дру га чи ји на чин. Од го во ри на по ста вље на пи та ња не кри ју се у 
сле пом при хва та њу европ ских прав них стан дар да и њи хо вом до слов ном 
пре сли ка ва њу из кла сич них суд ских по сту па ка у управ ни спор. Од го во ри 
се кри ју у прав ној при ро ди управ ног спо ра – у оно ме што га чи ни по себ ним 
и дру га чи јим. 

2. ОСНИ ВА ЊЕ УПРАВ НОГ СУ ДА И НЕ ДО ВР ШЕ НА РЕ ФОР МА  
УПРАВ НОГ СПО РА

Са да већ има ви ше од јед ног и по ве ка од ка ко је у на шој зе мљи уве ден 
управ ни спор. За то вре ме, мно го то га се ме ња ло, а на ро чи то од го вор на пи-
та ње ко је над ле жан за ре ша ва ње ове по себ не вр сте спо ро ва. У по чет ку, од 
1869. го ди не и та да шњег Уста ва, то је био Др жав ни са вет. Ње му су се, по сле 
Пр вог свет ског ра та, при дру жи ли и пр во сте пе ни управ ни су до ви. За јед но 
су, по пут њи хо вих фран цу ских узо ра, сма тра ни де лом управ не вла сти, али 
одво је ним од ор га на упра ве, чи ју би де лат ност тре ба ло да кон тро ли шу. 

Но ви по ли тич ки си стем, ус по ста вљен на кон Дру гог свет ског ра та, до-
нео је са со бом иде ју о не по треб но сти суд ске кон тро ле упра ве. Управ ни спор 
је уки нут, али са мо на крат ко; по но во је уве ден већ 1952. го ди не. По себ них, 
управ них су до ва, ме ђу тим, ви ше ни је би ло: упра ву су по че ли да кон тро ли шу 
су до ви оп ште над ле жно сти, а по себ на су би ла је ди но њи хо ва ве ћа, за ду же на 
за ре ша ва ње управ них спо ро ва. 

1102

Др Рат ко С. Ра до ше вић, Ре фор ма управ ног спо ра: но ви по ку шај – ста ри про бле ми (стр. 1101–1121)



По след ња про ме на до го ди ла се пре јед не де це ни је, ка да су кон тро лу 
упра ве по но во по че ли да вр ше по себ ни су до ви; тач ни је, је дан та кав суд – 
Управ ни суд – осно ван 2008. го ди не.1 Као суд по себ не над ле жно сти и део 
је дин стве не суд ске вла сти (а не управ не, као пре Дру гог свет ског ра та) 
Управ ни суд је по чео да ра ди и да ре ша ва управ не спо ро ве 2010. го ди не. 

Осни ва ње Управ ног су да пра ти ле су про ме не у пра ви ли ма ко ја уре ђу-
ју управ ни спор. Ме ђу но ви на ма на ро чи то се ис ти чу про ши ре ње пред ме та 
управ ног спо ра и пра ви ло о утвр ђи ва њу чи ње ни ца на усме ној рас пра ви. 
Украт ко, пред мет управ ног спо ра ви ше се не ве зу је ис кљу чи во за управ не 
ак те. Са да об у хва та и дру ге по је ди нач не ак те: он да ка да је то за ко ном про-
пи са но или он да ка да про тив њих не ма дру га чи је суд ске за шти те.2 О пред-
ме ту управ ног спо ра пак, уме сто на не јав ној сед ни ци, као ра ни је, са да би 
тре ба ло да се од лу чу је на осно ву чи ње ни ца утвр ђе них на одр жа ној јав ној 
рас пра ви.3 

Ши ри пред мет управ ног спо ра и пра ви ло о одр жа ва њу усме не рас пра-
ве по сле ди ца су по ку ша ја да се наш управ ни спор уре ди у скла ду са оним 
што се уо би ча је но на зи ва европ ским прав ним стан дар ди ма. Пр вен стве но се 
ми сли на оне стан дар де ко ји су са др жа ни у Европ ској кон вен ци ји за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, или про из ла зе из пре по ру ка Са ве та 
Евро пе.4 Осно ву су до би ли и у на шем нај ви шем прав ном ак ту, у окви ру 
нор ми о за ко ни то сти упра ве и пра ву на пра вич но су ђе ње: 

„За ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, 
оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред 
су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на 
дру га чи ја суд ска за шти та.“5 „Сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и 
за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и 
од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма [...]“6 

Же ља да се што пре и што очи глед ни је по ка же ка ко европ ски прав ни 
стан дар ди ва же и у на шем пра ву до ве ла је до не ра зу ме ва ња њи хо вог сми сла 

1 За кон о уре ђе њу су до ва, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 116/2008, 104/2009, 
101/2010, 31/2011 – др. за кон, 78/2011 – др. за кон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – др. 
за кон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 – од лу ка УС, 87/2018 и 88/2018 – од лу ка УС, чл. 11, 
ст. 4. 

2 За кон о управ ним спо ро ви ма, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 111/2009 – ЗУС, 
чл. 3, ст. 2-3. 

3 ЗУС, чл. 33, ст. 1. 
4 Зо ран Лон чар, „При ме на европ ских стан дар да у управ ном спо ру 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, Но ви Сад 2013, 542. 
5 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. 198, ст. 2. 
6 Устав, чл. 32, ст. 1. 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2020
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и ре фор ме ви ше при вид ног, не го ствар ног ка рак те ра. У осно ви до бра иде ја, 
о осни ва њу спе ци ја ли зо ва них су до ва за ре ша ва ње управ них спо ро ва, оства-
ре на је на лош на чин и бр зо пре тво ре на у сво ју су прот ност. Све оно што би 
од управ ног суд ства тре ба ло да се оче ку је, оне мо гу ће но је од са мог по чет ка. 

Про блем је по те као из то га што је за на шег за ко но дав ца осни ва ње 
управ ног суд ства зна чи ло осни ва ње јед ног Управ ног су да. На овој не до вољ-
ној осно ви, за ко но да вац је за тим же лео да из гра ди но ви управ ни спор: сма-
трао је ло гич ним то да је дан суд, на усме ној рас пра ви, тре ба да ре ша ва о 
ши рем пред ме ту спо ра. Ло гич на по сле ди ца, ме ђу тим, би ла је дру га чи ја: 
је дан суд и ма ли број су ди ја – ве ли ки број не ре ше них пред ме та и усме на 
рас пра ва као из у зе так.7 

Про ши ре ње пред ме та управ ног спо ра ни је до не ло Управ ном су ду са мо 
ве ћи број слу ча је ва, не го и ства ри дру га чи је при ро де од оних ко је се уо би ча-
је но ре ша ва ју у по ступ ку суд ске кон тро ле управ не де лат но сти. Управ ни спор 
по стао је по пут не ког „суд ског ко ша“, у ко ји се уба цу ју све оне ства ри за ко је 
не ма ме ста у дру гим суд ским по ступ ци ма. Управ ни суд та ко до би ја за да так 
да ре ша ва и оне пред ме те ко ји не мо гу да се свр ста ју у ње го ву основ ну уло-
гу и не ма ју ни ка кве ве зе са кон тро лом управ не де лат но сти – са мо за то што 
за ко но да вац та ко же ли, или за то што не ма не ког дру гог над ле жног су да. 

Осим не по сред но, на кон до но ше ња но вог За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку пред мет управ ног спо ра про ши рен је и по сред но; та ко, на жа лост, 
да ни основ на уло га Управ ног су да ви ше не мо же ја сно да се од ре ди. По-
сред но про ши ре ње пред ме та управ ног спо ра по сле ди ца је про ши ре ња пред-
ме та управ ног по ступ ка и уво ђе ња не ких но вих об ли ка „управ не де лат но-
сти“. Пре ко при го во ра у управ ном по ступ ку и управ ног ак та, ко јим се о 
из ја вље ном при го во ру од лу чу је, пред Управ ни суд тре ба ло би да до ла зе и 
оне „управ не ства ри“ у ко ји ма се вр ше рад ње упра ве, за кљу чу ју управ ни 
уго во ри и пру жа ју јав не услу ге.8 Све су то опет ства ри раз ли чи те при ро де, 
ко је при кри ве но ме ња ју и про ши ру ју уло гу Управ ног су да, при вид но је 
оста вља ју ћи у гра ни ца ма кон тро ле за ко ни то сти управ ног ак та. 

7 Ка да је по чео да ра ди, Управ ни суд је имао са мо 36 су ди ја. У ме ђу вре ме ну, број су-
ди ја по ве ћан је на 51. Од по чет ка ра да до 31. де цем бра 2019. го ди не, Управ ни суд је при мио 
222274 пред ме та, а ре шио 183505. Не ре ше них пред ме та оста ло је 38769. (Је ле на Ива но вић, 
„Управ ни суд Ре пу бли ке Ср би је [2010-2019]“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 3-4/2019, 
184 и 186) Иа ко за ми шље на и про пи са на као пра ви ло, усме на рас пра ва одр жа ва се са мо 
из у зет но. При ме ра ра ди, у то ку 2019. го ди не усме на рас пра ва одр жа на је у 1304 пред ме та, 
а на не јав ним сед ни ца ма од лу че но је у 20278 пред ме та. („Го ди шњи из ве штај о ра ду Управ-
ног су да по ма те ри ја ма за пе ри од од 01. ја ну а ра 2019. го ди не до 31. де цем бра 2019. го ди не“, 
http:// www.up.sud.rs/uplo ads/use ru plo ads/Iz ve sta ji-o-ra du-su da/Go di snji-iz ve staj-2019.pd f, 9, 
19. јун 2020. го ди не) 

8 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. 147, ст. 1, у ве зи са чл. 149, ст. 1 и чл. 16, ст. 1-2.
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За ре ша ва ње ова ко ра зно вр сних и број них пред ме та је дан по се бан суд 
ни је до во љан. Ни је ви ше чак ни до вољ но по се бан, с об зи ром на то да сло-
же ност и ра зно ли кост ма те ри је ко ју тре ба да ре ша ва зах те ва и до дат ну спе-
ци ја ли за ци ју, ко ја у ње го вим окви ри ма не мо же ни да се спро ве де. 

Из по сто је ће ор га ни за ци је управ ног суд ства про и за шли су мно ги не до-
ста ци, ре ђа ју ћи се је дан за дру гим и до во де ћи у пи та ње оства ри ва ње то ли ко 
же ље них европ ских стан дар да, због ко јих се наш управ ни спор пр во бит но и 
ме њао. Као по сле ди ца те лан ча не ре ак ци је ја ви ла се и јед но сте пе ност управ-
ног спо ра, услед ко је је упит но по ста ло и оства ри ва ње пра ва на прав но 
сред ство – та ко ђе га ран то ва ног Уста вом Ре пу бли ке Ср би је:

„Сва ко има пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом 
се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су.“9 

Ре зул тат је ја сан: ор га ни за ци ја на шег управ ног суд ства ни је од го ва рају-
ћа. Осни ва њем Управ ног су да же ље на и пла ни ра на ре фор ма управ ног спо ра 
ни је мо гла успе шно да се до вр ши. На про тив, чи ни се да смо де це ни ју ка-
сни је бли жи ње ном по чет ку, не го кра ју. 

2. 10 ГО ДИ НА КА СНИ ЈЕ: ПЛА НИ РА НЕ ПРО МЕ НЕ И  
НА СТА ВАК РЕ ФОР МЕ

Став о то ме да су про ме не у управ ном спо ру и да ље нео п ход не ши ро ко 
је за сту пљен у до ма ћој прав ној те о ри ји. Кри ти ке углав ном ука зу ју на то да 
је прет ход на ре фор ма спро ве де на ви ше на па пи ру, не го у ствар но сти. Из вор 
про бле ма ау то ри ви де у не по сто ја њу це ло ви те, дво сте пе не ор га ни за ци је 
управ ног суд ства. На осни ва ње Управ ног су да гле да се као на не до вр ше но 
ре ше ње и за ста ја ње на по ла пу та у ње ном ства ра њу.10 По сто је ће ста ње, јед-
ном реч ју, оце њу је се као нео др жи во.11 

9 Устав, чл. 36, ст. 2. 
10 „С об зи ром на то да је за укуп ну оце ну ис пу ње но сти прав них стан дар да, по ред норма-

тив ног уре ђе ња, ва жан и на чин на ко ји се они оства ру ју, а да до са да шња прак са Управ ног су да 
по ка зу је знат на од сту па ња, у ци љу оства ри ва ња нај ва жни јих европ ских прав них стан да р да, 
нео п ход на је из ме на за ко но дав ства у овој обла сти суд ске кон тро ле упра ве. Овог пу та ак це нат 
би тре ба ло ста ви ти на из ме не ко је ће во ди ти ус по ста вља њу аде кват не ор га ни за ци је управ ног 
суд ства, ко ја би би ла у ста њу да омо гу ћи при ме ну свих европ ских стан дар да у управ ном спо-
ру [...]“ (З. Лон чар, 559) „Све у све му, за кон ско опре де ље ње за је дан-је ди ни ре пу блич ки управ-
ни суд, не зна чи ра ђа ње си сте ма управ ног суд ства у Ср би ји, не го сер ви ра ње јед ног не до вр-
ше ног хи брид ног обра сца с ко јим, чи ни ми се, ипак (о)ста је мо на по ла пу та до нај бо љих 
европ ских ре це па та.“ (Zo ran To mić, „Uprav ni spor i uprav no su do va nje u sa vre me noj Sr bi ji: ne ki 
re form ski pro ble mi i prav ci no ve li ra nja“, Zbor nik ra do va Prav nog fa kul te ta u Spli tu, 1/2010, 33) 

11 Do bro sav Mi lo va no vić, Vuk Cu cić, „Re for ma uprav nog sud stva“, Prav ni ži vot, 10/2016, 152.
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О си ту а ци ји на сли чан на чин го во ри и са ма др жа ва – у сво јим стра те-
шким ак ти ма о управ ној и суд ској вла сти. У стра те ги ји ко ја се од но си на 
ре фор му упра ве го во ри се о не до вољ ном бро ју су ди ја, не по сто ја њу спе ци-
ја ли зо ва них ве ћа за од ре ђе не обла сти и не по сто ја њу дво сте пе ног управ ног 
суд ства.12 Пре ма рад ном тек сту стра те ги је ко ја се од но си на раз вој пра во-
су ђа, Управ ни суд је нај оп те ре ће ни ји суд у Ре пу бли ци Ср би ји, а услед стал-
ног про ши ре ња ње го ве над ле жно сти и број пред ме та о ко ји ма од лу чу је у 
стал ном је по ра сту.13 Ефи ка сност управ ног суд ства мо ра да се уна пре ди, а 
пла ни ра не про ме не об у хва та ју сле де ће: 

„Из ме не нор ма тив ног окви ра у ци љу ус по ста вља ња оп ти мал не ор га ни за-
ци је управ ног суд ства (уво ђе ње ви ше сте пе но сти управ ног суд ства, обез бе ђе ње 
спе ци ја ли за ци је по управ ним обла сти ма); ус по ста вља ње но ве мре же управ них 
су до ва (пр во сте пе них и дру го сте пе ног/жал бе ног управ ног су да) и ја ча ње ка па-
ци те та управ ног суд ства из бо ром по треб ног/до вољ ног бро ја су ди ја; до но ше ње 
но вог За ко на о управ ним спо ро ви ма у скла ду са но вом ор га ни за ци јом управ ног 
суд ства и но вим ре ше њи ма За ко на о оп штем управ ном по ступ ку.“14 

Про бле ми су, да кле, бр зо при ме ће ни, а од го вор на уо че не не до стат ке 
тре ба ло би да бу де но ва ре фор ма управ ног спо ра. Са же то ре че но, но ва пра-
ви ла о управ ном спо ру за сни ва ла би се на дру га чи је ор га ни зо ва ном управ-
ном суд ству: дво сте пе ном и са ста вље ном од ве ћег бро ја управ них су до ва и 
су ди ја. Осно ва за из ме не, уз дру га чи је уре ђе ње управ ног суд ства, би ле би и 
но ви не у управ ном по ступ ку. 

3. ПРО БЛЕ МИ У СПРО ВО ЂЕ ЊУ ПЛА НИ РА НИХ ПРО МЕ НА:  
КА КО СПРЕ ЧИ ТИ ДА И НО ВИ ПО КУ ШАЈ РЕ ФОР МЕ  

УПРАВ НОГ СПО РА БУ ДЕ НЕ У СПЕ ШАН?

Про ме не у управ ном спо ру др жа ва же ли, пла ни ра и на ја вљу је. Ка да ће оне 
би ти оства ре не, ме ђу тим, ни је из ве сно.15 Ва жан и је сте ре зул тат – ва жни ји 

12 Стра те ги ја ре фор ме јав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је, бр. 9/2014, 42/2014 – ис пр. и 54/2018, III.Е. Ја ча ње ме ха ни за ма над зо ра у јав ној упра ви. 

13 Рад ни текст Стра те ги је раз во ја пра во су ђа за пе ри од 2019-2024. го ди не, https://www.
mprav de.gov.rs /fi les/Но ва%20вер зи ја%20рад ног%20те%20кстa%20Стра те ги је%20раз во-
ја%20пра во су ђа%20за%20пе ри од%202019-2024.%20го ди не%20-%20из ме ње на%20у%20скла-
ду%20са%20ко мен та ри ма.pd f – Стра те ги ја раз воја пра во су ђа, 27, 22. јун 2020. го ди не. 

14 Стра те ги ја раз во ја пра во су ђа, 29-30. 
15 На ја вље не про ме не тре ба ло би да се спро ве ду до 2024. го ди не. Та ко је бар за ми шље-

но у овој фа зи, у ко јој је стра те ги ја раз во ја пра во су ђа тек ски ци ра на – ко ли ко је та за ми сао 
ре ал на, оста је да ви ди мо. Не тре ба да за бо ра ви мо: про ме не у ор га ни за ци ји управ ног суд ства 
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од то га да ре фор ма бу де спро ве де на бр зо. Ре фор ма се не спро во ди због ре-
фор ме, она је са мо сред ство по мо ћу ко јег, на бо љи и ква ли тет ни ји на чин, 
тре ба да се оства ри сми сао суд ске кон тро ле упра ве. 

Про ме на ма, на жа лост, ни смо увек при сту па ли на овај на чин. У прет-
ход ном пе ри о ду за до во ља ва ли смо се ти ме да пре пи су је мо и по дра жа ва мо 
раз не европ ске стан дар де, ни не по ку ша ва ју ћи да раз у ме мо че му би они 
тре ба ло да слу же. Про ме на ма смо при сту па ли ола ко и не па жљи во, нe во де-
ћи до вољ но ра чу на о то ме шта ме ња мо и за што. Успе шна ре фор ма суд ске 
кон тро ле упра ве зах те ва пра вил но раз у ме ва ње прав не при ро де управ ног 
спо ра, о ко јој код сва ког раз ма тра ног про бле ма мо ра да се во ди ра чу на. 

3.1. Ор га ни за ци ја управ них су до ва мо ра да пра ти  
пред мет управ ног спо ра

У осно ви ре фор ме на ла зи се иде ја о осни ва ње но вих управ них су до ва 
и из бо ру по треб ног бро ја су ди ја. Ме ђу но вим управ ним су до ви ма, је дан би 
тре ба ло да бу де апе ла ци о ни. О бро ју пр во сте пе них управ них су до ва и по-
треб них су ди ја, још увек не зна мо ни шта. У скла ду са пред ло гом пред сед-
ни ка Управ ног су да, ре ал но би би ло осни ва ње че ти ри пр во сте пе на управ на 
су да – пре ма се ди шту са да шњег и ње го вим оде ље њи ма ван се ди шта – а број 
су ди ја не би смео да бу де ма њи од 150.16

Пред ло же ни бро је ви мо жда и де лу ју ло гич но. Но про блем ни су то ли ко 
бро је ви, ко ли ко сам при ступ уре ђе њу управ ног суд ства. Ка ко мо же мо да 
уре ди мо управ но суд ство, ако прет ход но не зна мо шта би оно тре ба ло да 
ра ди? Да ли ће но ва ор га ни за ци ја управ ног суд ства би ти од го ва ра ју ћа, за-
ви си од то га ка ко ће би ти од ре ђен пред мет управ ног спо ра. Нај пре мо ра мо 
да зна мо о че му би то управ ни су до ви тре ба ло да од лу чу ју, да би смо зна ли 
ко ли ко нам је управ них су до ва по треб но и ка ко да их уре ди мо. 

Пла ни ра не про ме не, ме ђу тим, за сни ва ју се на су прот ној те зи: пр во 
тре ба да се ус по ста ви но ва ор га ни за ци ја управ них су до ва, а он да тек да се 
ме ња ју пра ви ла о управ ном спо ру; те зи, ко ја је по гре шна и већ не у спе шно 
ис про ба на. Ор га ни за ци ја управ них су до ва не мо же да се уре ди уна пред, 
он да ка да још увек не зна мо ка кву ће тач но уло гу они има ти. Оба пи та ња 
мо ра ју да се по ста ве исто вре ме но, та ко да ор га ни за ци ја управ них су до ва 
пра ти њи хо ву уло гу. Он да ка да бу де мо зна ли шта ће би ти пред мет управ ног 
спо ра, мо ћи ће мо пре ци зни је и по у зда ни је да про це ни мо ко ли ко нам је но вих 
управ них су до ва по треб но; и ко ли ко но вих су ди ја, на рав но – без до вољ но 
су ди ја, но ви управ ни су до ви, са ми за се бе, не зна че ни шта. 

пла ни ра не су и ра ни је, већ 2013. го ди не. Та да осми шље на ре фор ма пра во су ђа тре ба ло је да 
об у хва ти и уво ђе ње дво сте пе ног управ ног суд ства, али се то ни је де си ло. 

16 Ј. Ива но вић, 199-200. 
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Све су то ства ри ко је мо ра ју да се по сма тра ју це ло ви то. Пла ни ра ње 
но ве ор га ни за ци је управ них су до ва на осно ву са да шњег пред ме та управ ног 
спо ра не де лу је ло гич но и мо гло би да до ве де до истих по сле ди ца до ко јих 
је до ве ла прет ход на ре фор ма. Ло гич но је је ди но то да се број управ них су-
до ва и су ди ја ускла ди са бу ду ћим пред ме том управ ног спо ра и па жљи вом 
про це ном о бро ју слу ча је ва за ко је ће они би ти над ле жни. У су прот ном, 
про ме не би од са мог по чет ка мо гле да бу ду обе сми шље не. 

3.2. Управ ни спор и управ ни по сту пак де ло ви су  
је дин стве ног прав ног ре жи ма

Бу ду ћи пред мет управ ног спо ра за ви си та ко ђе од спо соб но сти да се 
управ но прав ни ре жим са гле да и уре ди на це ло вит на чин. Ве за са оста лим 
са стој ци ма управ но прав ног ре жи ма, по себ но са управ ним по ступ ком, од-
ре ђу је прав ну при ро ду управ ног спо ра и прет по став ка је за ње го во раз у ме-
ва ње. Вр ше ње управ не де лат но сти и кон тро ла управ не де лат но сти не мо гу 
да се одво је; управ ни по сту пак и управ ни спор мо ра да про жи ма иста иде ја. 
Од по чет ка до кра ја управ ним по ступ ком и управ ним спо ром мо ра да вла да 
исти дух, од ре ђен је дин стве ним пој мо ви ма – пр вен стве но управ не ства ри, 
ко ја се на ла зи у осно ви све га. 

Управ на ствар је нит ко ја по ве зу је управ ни по сту пак и управ ни спор. 
Пра ви ла о управ ном по ступ ку и управ ном спо ру на ме ње на су и при ла го ђе-
на ре ша ва њу управ них ства ри – до но ше њу управ них ака та и кон тро ли њи-
хо ве за ко ни то сти. Управ на ствар не од ре ђу је прав ну при ро ду са мо управ ног 
по ступ ка, не го и управ ног спо ра. До но ше ње управ них ака та и оце на њи хо ве 
за ко ни то сти то ли ко су уско по ве за на пи та ња, да су оба по ступ ка у осно ви 
про же та истим пред ме том. 

Су шти ну управ ног спо ра не мо же да про ме ни то што је за ко но да вац 
про це нио да би во ђе ње управ ног спо ра би ло при ме ре но и у не ким дру гим 
си ту а ци ја ма, раз ли чи тог ка рак те ра. Управ ни спор ни је кро јен по ме ри тих 
дру гих си ту а ци ја – пра ви ла ко ја уре ђу ју управ ни спор кро је на су по ме ри 
кон тро ле управ них ака та. Под за да тим усло ви ма, њи хо ва при ме на са мо је 
про ши ре на та ко да об у хва ти кон тро лу и не ких дру гих по је ди нач них ака та.17 

17 У на шој те о ри ји по сто ји и су прот но схва та ње, у скла ду са ко јим је про ши ре њем 
пред ме та управ ног спо ра ство ре на но ва – управ но суд ска ствар. (Ми лош При ца, „Управ на 
ствар и управ но суд ска ствар. При лог ре фор ми срп ског за ко но дав ства и пра во су ђа“, Збор ник 
ра до ва Пра во у функ ци ји раз во ја дру штва, Том I, Ко сов ска Ми тро ви ца 2019, 631-632) Пи та-
ње је, ме ђу тим, да ли це ло ви тост управ но прав ног ре жи ма, за сно ва ну на пој му управ не 
ства ри, тре ба на ру ши ти због при вид но це ло ви те „управ но суд ске ства ри“. То што за ко но-
да вац пра ви ла на ме ње на кон тро ли за ко ни то сти управ них ака та про ши ру је и на не ке дру ге 
по је ди нач не ак те, још увек не зна чи да они за јед но пред ста вља ју би ло ка кву це ли ну. На-
про тив, то мо гу да бу ду по је ди нач ни ак ти раз ли чи те прав не при ро де, ко ји по ста ју пред мет 
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По ку шај да се про ме ни су шти на управ но прав ног ре жи ма ни је до шао 
са про ши ре њем пред ме та управ ног спо ра, али је сте са про ши ре њем пред-
ме та управ ног по ступ ка. Но ва пра ви ла о управ ном по ступ ку до не ла су но ву 
де фи ни ци ју управ не ства ри, ши ру од оне ко ја по сто ји у управ ном спо ру; 
ши ру, у том сми слу што уз управ не ак те об у хва та и дру ге по је ди нач не ак те 
и рад ње упра ве, али и де лат ност јав них слу жби. Пре ци зни је ре че но, об у хва та 
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. Уз све то, управ на ствар 
мо гла би да бу де и сва ка дру га си ту а ци ја, ко ја је за ко ном та ко име но ва на.18 

Упр кос овом пар ци јал ном при сту пу про ме на ма, за ко но да вац је же лео 
да са чу ва је дин ство управ но прав ног ре жи ма. За то је из ме ђу но вих об ли ка 
„управ не де лат но сти“ и управ ног спо ра увео „по сред ни ка“: при го вор у 
управ ном по ступ ку. Све оно што је но во у пој му управ не ства ри не мо же 
ди рект но да се по би ја у управ ном спо ру, али мо же по сред но, по би ја њем 
управ ног ак та ко јим је прет ход но ко нач но од лу че но о из ја вље ном при го во ру. 
За је дин ство управ но прав ног ре жи ма то би из гле да тре ба ло да бу де до вољ но, 
а пи та ње да љег про ши ре ње пред ме та управ ног спо ра – из ли шно.19 

Од пре и спи ти ва ња пред ме та управ ног по ступ ка и управ ног спо ра, ме-
ђу тим, не по сто ји ни шта пре че. Раз у ме ва ње су шти не и по ста вља ње осно ве 
на ко јој би управ но прав ни ре жим тре ба ло да се гра ди ни ка ко не мо же да 
бу де су ви шно. Уво ђе њем при го во ра у управ ном по ступ ку је дин ство управ-
но прав ног ре жи ма очу ва но је, али ве штач ки – ви ше при вид но, не го ствар но. 

Ве штач ки и при вид но очу ва на це ло ви тост управ но прав ног ре жи ма 
пра ће на је кон фу зи јом и про тив реч но сти ма. На пр ви по глед, но ве „управ не 
ства ри“ тре ба ло би да чи не пред мет управ ног по ступ ка, али оне то ни су: до 
из ја вљи ва ња при го во ра, оне са управ ним по ступ ком не ма ју ни ка кве ве зе. 
И при го вор са мо под се ћа на прав но сред ство у управ ном по ступ ку, али он 
то ни је: њи ме се тек по кре ће управ ни по сту пак и зах те ва прав на за шти та од 
но вих об ли ка „управ ног по сту па ња“, ко ји се за тим пре тва ра ју у управ ни акт 
и вол шеб но не ста ју. А та ко до не ти управ ни акт на кра ју би тре ба ло да по-
дра жа ва онај управ ни акт ко ји спа да у основ ни пред мет управ ног спо ра. 

Ова ко ком пли ко ва но за ми шљен управ но прав ни ре жим, у ко јем је ло-
гич но и то да ор га ни упра ве са ми се би ау то ри та тив но на ме ћу уго вор не 
оба ве зе (а он да ваљ да да их при нуд но и из вр ша ва ју) не мо же да по слу жи 
као ва ља на осно ва за раз ма тра ње ор га ни за ци је управ них су до ва. О њој мо-

управ ног спо ра са мо за то што за ко но да вац про це њу је да би то би ла нај бо ља оп ци ја, или 
за то што дру ге оп ци је ни не ма. 

18 ЗУП, чл. 2. 
19 „Сле ди да су ове вр сте управ ног по сту па ња, по сред но, већ уве де не у си стем управ-

но суд ске за шти те, те да је пи та ње про ши ре ња пред ме та управ ног спо ра у том де лу из ли шно.“ 
(D. Mi lo va no vić, V. Cu cić, 160) 
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же да се го во ри тек он да ка да се раз мр си овај Гор ди јев чвор и ка да се бу де 
тач но зна ло шта све спа да у пред мет управ ног спо ра. Али не при вид но, 
по сред но и при кри ве но, већ ја сно и из ри чи то – без из ми шља ња уго во ра 
ко ји не по сто је, или но ве прав не за шти те по ред оне већ по сто је ће. 

Ка да се раз мр се, ства ри ипак де лу ју ма ло јед но став ни је: ја сно од ре ђе ње 
ње го вог пред ме та омо гу ћа ва нам да управ ни спор у це ли ни уре ди мо на при-
ме рен на чин и осми сли мо при ме ре ну ор га ни за ци ју управ них су до ва. По сту-
пак и ор га ни за ци ја управ них су до ва мо ра ју да се при ла го де пи та њи ма о ко-
ји ма се од лу чу је. Ства ри раз ли чи те прав не при ро де не мо гу тек та ко да се 
ме ша ју, ком би ну ју и пре тва ра ју у не ке дру ге, ка ко би се си лом угу ра ле у 
пред мет управ ног спо ра и по сту пак ко ји за не ке од њих оста је нео д го ва ра ју ћи. 

Ако се де фи ни са њу пред ме та управ ног спо ра не при сту пи па жљи во, ни-
ка кви но ви управ ни су до ви не ће мо ћи да нам по мог ну. Уко ли ко се не про ми-
шље но ши ре ње пред ме та управ ног спо ра на ста ви, но ви управ ни су до ви бр зо 
ће по ста ти не до вољ ни, по пут са да шњег. Вре ме је да још јед ном раз ми сли мо о 
то ме за што по сва ку це ну же ли мо да из ми сли мо не ке но ве уго во ре; за што же-
ли мо да ду пли ра мо суд ску за шти ту про тив де лат но сти јав них слу жби; за што 
управ ни спор по сма тра мо као „кош“ у ко ји мо же мо да уба ци мо све по је динач-
не ак те ко ји нам пад ну на па мет. Ка да ни то не бу де до вољ но, у тај „кош“ 
по че ће мо да уба цу је мо и оп ште прав не ак те – а не ке смо већ и по ку ша ли.20 

Са же то ре че но, ако пред мет управ ног спо ра ни је ја сно и пре ци зно одре-
ђен, он да то ни је ни над ле жност управ них су до ва. Су до ви по себ не над ле-
жно сти не мо гу да се осни ва ју ако прет ход но не зна мо у че му се та по себ на 
над ле жност са сто ји, а ја сан увид о по себ ној над ле жно сти управ них су до ва 
мо же да се оства ри са мо пре ко пред ме та управ ног спо ра. Су до ви су спе ци-
ја ли зо ва ни за то што је пред мет управ ног спо ра спе ци фи чан, а од то га ко ли ко 
је он спе ци фи чан и шта све об у хва та, за ви си и да ља спе ци ја ли за ци ја у оквиру 
управ них су до ва, ко ја се та ко ђе пла ни ра. 

20 „Кад ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ло кал не са мо у пра ве, од но сно над ле жни 
ор ган те ри то ри јал не ау то но ми је сма тра да оп шти акт ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
ни је у са гла сно сти са ње ним ста ту том, ука за ће на то скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве ра ди пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих ме ра. Ако скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве не 
по сту пи по пред ло зи ма ор га на из ста ва 1. овог чла на, ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
ло кал не са мо у пра ве по кре ну ће по сту пак пред Управ ним су дом и исто вре ме но ће пред ло-
жи ти Вла ди да об у ста ви од из вр ше ња акт из ста ва 1. овог чла на, до од лу ке Управ ног су да.“ 
(За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 129/2007, 83/2014 
– др. за кон, 101/2016 – др. за кон и 47/2018, чл. 83) О ка квом се то по ступ ку пред Управ ним 
су дом ра ди и ка кву би то од лу ку он тре ба ло да до не се? Ускла ђе ност ло кал них про пи са са 
ста ту том оп шти не спа да у устав но прав ну ма те ри ју, а Управ ни суд ре ша ва управ не спо ро ве, 
чи ји пред мет мо гу да бу ду са мо по је ди нач ни ак ти. Да ли је за ко но да вац ов де ми слио на 
не ки дру ги по сту пак пред Управ ним су дом, а не на управ ни спор; и на не ку дру гу од лу ку 
Управ ног су да, а не на пре су ду у управ ном спо ру? Ако је сте, тре ба ло је да нам ка же ко ји је 
то по сту пак и чи ме је он уре ђен. 
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3.3. Управ ни спор ни је кла си чан спор из ме ђу  
две су прот ста вље не стра не

Но ви управ ни су до ви је су нео п ход ни, као и ве ћи број су ди ја ко ји ре ша-
ва ју управ не спо ро ве. Они, ме ђу тим, ни су до вољ ни, уко ли ко се управ ни 
спор у це ли ни не уре ди та ко да од го ва ра за дат ку ко ји се пред управ не су до-
ве по ста вља. Раз бо рит за ко но да вац не сме да по сма тра управ ни спор по вр-
шно, за до во ља ва ју ћи се до слов ним пре у зи ма њем стан дар да ко ји су из вор но 
на ме ње ни не ким дру гим суд ским по ступ ци ма. То што са да ва же и за управ-
ни спор, не зна чи да их тре ба при ме ни ти бу квал но – не го при ла го ђе но, у 
скла ду са ка рак те ром управ ног спо ра. 

О пра ву на пра вич но су ђе ње сва ка ко мо ра да се во ди ра чу на и у управ-
ном спо ру; оно ту при па да са свим оправ да но, оно ли ко ко ли ко је оправ да на 
и са ма суд ска кон тро ла упра ве. За стран ке у управ ним ства ри ма ва жи оно 
што ва жи и за сва ко дру го ли це: о њи хо вим пра ви ма и оба ве за ма на кра ју 
мо ра да од лу чи „не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд“. 
Али не она ко ка ко од лу чу је у гра ђан ско прав ним или кри вич но прав ним 
ства ри ма, јер управ ни спор ипак ни је кла си чан суд ски спор. 

О управ ном спо ру мо же да се го во ри са мо услов но, он да ка да се при-
хва ти да спор не мо ра увек да под ра зу ме ва две су прот ста вље не стра не. 
За то се и ка же да је за по сто ја ње спо ра до вољ но то да по сто ји не раз ре ше но 
прав но пи та ње; две су прот ста вље не стран ке ја вља ју се по пра ви лу, али не 
и ну жно.21 За раз ли ку од оног уо би ча је ног и уже схва ће ног, то је спор у ши-
рем сми слу ре чи.22

Ту же ни ор га ни упра ве, исти на, уче ству ју у управ ном спо ру и има ју 
од ре ђе на про це сна пра ва и оба ве зе. Спор се, ме ђу тим, не во ди про тив њих, 
не го про тив ака та ко је су прет ход но до не ли. У осно ви спо ра је управ на ствар, 
а она се ти че ис кљу чи во стран ке. У управ ним ства ри ма ор га ни упра ве су 
са мо но си о ци над ле жно сти, ко ји ау то ри та тив но од лу чу ју о пра ви ма и оба-
ве за ма стра на ка. Они у управ ном спо ру уче ству ју као до но си о ци оспо ре ног 

21 „У су шти ни по сма тра но, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва спор под ра зу ме ва слу ча је ве у 
ко ји ма до ла зи до кон флик та из ме ђу две су прот ста вље не стра не, али је мо гу ће по сто ја ње 
спо ра и ако овај услов ни је ис пу њен. До вољ но је да не ка пре тен зи ја на и ла зи на от пор, без 
об зи ра на то да ли тај ко ји се су прот ста вља пред ста вља, фор мал но по сма тра но, дру гу стра-
ну пред су дом. Не раз ре ше но прав но пи та ње је до вољ но за по сто ја ње спо ра, а то не мо ра 
под ра зу ме ва ти две су ко бље не стран ке.“ (Дра ган Мил ков, Управ но пра во III: кон тро ла 
упра ве, Но ви Сад 2019, 36) „Ова си ту а ци ја се мо же по сма тра ти на сле де ћи на чин: упра ва је 
ко нач но утвр ди ла при мар ну дис по зи ци ју, али се као спор но по ја вљу је да ли је то учи ње но 
у скла ду са за ко ном. Тај спор из ме ђу упра ве и по је ди на ца тре ба да раз ре ши суд и из рек не 
санк ци ју. Санк ци ја се обич но са сто ји у по ни шта ва њу управ ног ак та.“ (Dra gan Mil kov, Po jam 
uprav nog ak ta [dok tor ska di ser ta ci ja], Be o grad 1983, 196)

22 Ivo Kr bek, Pra vo ju go sla ven ske jav ne upra ve, III knji ga: funk ci o ni ra nje i uprav ni spor, 
Za greb 1962, 275. 
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управ ног ак та, али не ма ју ни ка ква су бјек тив на пра ва. Ис ход управ ног спо-
ра мо же да ути че је ди но на до не те управ не ак те и на су бјек тив на пра ва 
ту жи ла ца.23 

Спе ци фи чан по ло жај стра на ка на ла же да се у управ ном спо ру на чел но 
при хва ће но пра во на пра вич но су ђе ње и њи ме об у хва ће на оба ве за одр жа-
ва ња усме не рас пра ве све ду на пра ву ме ру. Ор га не упра ве на зи ва мо јед ном 
од стра на ка у управ ном спо ру ка ко би смо на гла си ли чи ње ни цу да у од но су 
на по је дин це ви ше ни су над ре ђе ни и да ви ше не мо гу да исту па ју ау то ри та-
тив но. Али су то мо гли пре управ ног спо ра, као но си о ци јед не од функ ци ја 
др жав не вла сти. По кре та њем управ ног спо ра они не ме ња ју свој ка рак тер и 
не по ста ју „обич на“ стран ка, ко ја се пар ни чи са ту жи о цем. За то ни усме на 
рас пра ва у управ ном спо ру не ма онај зна чај ко ји има у пар нич ном по ступ ку. 
Ин си сти ра ње на одр жа ва њу усме не рас пра ве у сва ком управ ном спо ру не-
ги ра ло би ње гов сми сао и обез вре ди ло по сту пак ко ји му прет хо ди. 

О то ме ко ли ки је зна чај усме не рас пра ве у управ ном спо ру и шта је њен 
сми сао, на жа лост, не во ди се до вољ но ра чу на. Ва жно је са мо то да се при-
хва те европ ски стан дар ди – дог мат ски и не кри тич ки. Ако је одр жа ва ње 
усме не рас пра ве у управ ном спо ру евр оп ски стан дард, он да то и код нас 
мо ра да бу де при хва ће но. Ма ње је ва жно да ли су за то ис пу ње ни усло ви и 
да ли је то за и ста нео п ход но. 

Про блем се, као и обич но, не по сма тра из пра вог угла. То што се у прак-
си одр жа ва ма ли број усме них рас пра ва узи ма се као по сле ди ца не до вољ ног 
бро ја управ них су до ва и су ди ја; ка да се тај број по ве ћа и про блем би тре ба-
ло да се ре ши. Са ми бро је ви, ме ђу тим, су штин ски не ре ша ва ју ни шта. По-
ен та ни је у бро ју слу ча је ва у ко ји ма се усме на рас пра ва не одр жа ва; по ен та 
је у то ме да суд, у сва ком кон крет ном слу ча ју, ја сно и де таљ но обра зло жи 
за што ни је одр жао усме ну рас пра ву и за што сма тра да она ни је нео п ход на. 
Уко ли ко се да ју са мо тип ска обра зло же ња, он да број су до ва и су ди ја не зна-
чи ни шта и не ме ња ни шта; он да усме на рас пра ва опет мо же да бу де из у зе-
так, без об зи ра на то ка ко је про пи са на.24 Мо жда та ко и тре ба да бу де; мо жда 

23 „У стро гом сми слу, ту же ни је са мо акт, а не ор ган ко ји га је до нео, јер се ис ход спо-
ра од но си са мо на тај акт, а не и на ор ган, ко ји не мо же би ти ту же ни, већ ни због то га што 
не по сред но не по вла чи ни ка кве по сле ди це из спо ра.“ (Рат ко Мар ко вић, Управ но пра во: 
оп шти део, Бе о град 2002, 529-530) „[У] управ но-суд ском по ступ ку од лу чу је се не по сред но 
са мо о прав ном пи та њу по вре ђе но сти пра ва ту жи о ца пу тем од ре ђе ног ко нач ног по је ди нач-
ног јав но прав ног (ау то ри та тив ног) ак та, о за ко ни то сти јед ног кон крет ног (у)прав ног ак та 
ко ји се ти че ту жи о че ве прав не ства ри, а не и о не ком пра ву или оба ве зи ту же не стра не.“ 
(Zo ran To mić, Ko men tar Za ko na o uprav nim spo ro vi ma sa sud skom prak som, Be o grad 2010, 103) 

24 Про блем ни са да ни је то ли ко у за кон ским од ред ба ма, ко ли ко у прак си Управ ног 
су да. У скла ду са ЗУС-ом, „[с]уд ре ша ва без одр жа ва ња усме не рас пра ве, са мо ако је пред-
мет спо ра та кав да очи глед но не из и ску је не по сред но са слу ша ње стра на ка и по себ но утвр-
ђи ва ње чи ње нич ног ста ња, или ако стран ке на то из ри чи то при ста ну. Суд је оба ве зан да 
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је са мо ве штач ки уне та у управ ни спор и про гла ше на пра ви лом. Без ја сног 
и де таљ ног обра зло же ња у сва ком кон крет ном слу ча ју, то ни не зна мо. 

Усме на рас пра ва мо ра да се уре ди па жљи во, во де ћи ра чу на о то ме ка да 
је она за и ста нео п ход на и ра ци о нал на – спрам пред ме та управ ног спо ра и 
раз ло га за ње го во по кре та ње. Пи та ња о ко ји ма се до но си од лу ка ути чу на 
то ка ко ће се она до не ти. Од лу чи ва ње о за ко ни то сти управ ног ак та је јед но, 
а ре ша ва ње уго вор них спо ро ва и спо ро ва ко ји про из ла зе из де лат но сти јав-
них слу жби ипак не што дру го, ко ли ко год се тру ди ли да их по ме ша мо и 
оде не мо у исто ру хо. 

Ка да све то не би би ло ва жно и ка да би усме на рас пра ва би ла је ди ни 
са сто јак пра ва на пра вич но су ђе ње, мо гла би да бу де оба ве зна увек, без из-
у зе та ка. Он да би мо гло да се рас пра вља ра ди рас пра вља ња, чак и он да ка да 
то ни је по треб но. Пра вич но су ђе ње, ме ђу тим, не зна чи са мо од лу чи ва ње на 
усме ној рас пра ви, не го и у ра зум ном ро ку. Ра зум но пак не мо же да бу де ни-
шта што је су ви шно – па та ко ни усме на рас пра ва, он да ка да је не по треб на. 

3.4. Управ ни спор је је дан од ста ди ју ма у прав ној за шти ти стран ке

О то ме шта је ра зум но мо ра да се во ди ра чу на и код пра ва на прав но 
сред ство, ко је се на ла зи у осно ви иде је о уво ђе њу ви ше сте пе ног управ ног 
спо ра. Пла ни ра но осни ва ње жал бе ног управ ног су да под ра зу ме ва уво ђе ње 
жал бе, као ре дов ног прав ног сред ства у управ ном спо ру. То је још јед на при-
ли ка да се управ ни спор уре ди на по гре шан на чин, пре ма ме ри ли ма ко ја му 
ни су на ме ње на и ко ја не од го ва ра ју ње го вој при ро ди. 

По но ви мо још јед ном: управ ни спор ни је кла си чан суд ски по сту пак. У 
ње му се не ре ша ва ју уо би ча је ни суд ски спо ро ви – у ње му се про ве ра ва за ко-
ни тост управ ног ак та, до не тог у управ ном по ступ ку. Управ ни спор не мо же 
да се по сма тра одво је но од оно га што му прет хо ди и да је сми сао. Вр ше ње 
управ не де лат но сти и кон тро ла управ не де лат но сти део су је дин стве ног 
прав ног ре жи ма и мо гу да се по сма тра ју са мо за јед но, као це ли на. 

Уну тар тог је дин стве ног и це ло ви тог прав ног ре жи ма оства ру је се и 
прав на за шти та стра на ка. Она ре дов но по чи ње у дру го сте пе ном управ ном 

по себ но на ве де раз ло ге због ко јих ни је одр жао усме ну рас пра ву.“ (ЗУС, чл. 33, ст. 2-3) Про-
це ну о то ме да усме на рас пра ва ни је по треб на, да кле, Управ ни суд мо ра по себ но да обра зло-
жи. На жа лост, он то не чи ни. Уме сто на во ђе ња по себ них раз ло га, суд се за до во ља ва тип ским 
и пра зним об ја шње њи ма, у ко ји ма углав ном пре пи су је текст за кон ске од ред бе: „Ре ша ва ју ћи 
овај управ ни спор без одр жа ва ња усме не рас пра ве, са гла сно од ред ба ма чла на 33. став 2. За ко на 
о управ ним спо ро ви ма (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 111/09), бу ду ћи да је пред мет спо ра та кав 
да не из и ску је не по сред но са слу ша ње стра на ка и по себ но утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња [...]“ 
(Пре су да Управ ног су да, 7 У 8092/15 од 27.03.2019) По не кад чак ни то: „Управ ни суд је од лу-
чи вао без одр жа ва ња усме не јав не рас пра ве, у скла ду са од ред бом чла на 33. став 2. За ко на 
о управ ним спо ро ви ма [...]“ (Пре су да Управ ног су да, 9 У 2149/18 од 30.07.2018) 
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по ступ ку, а за вр ша ва се у управ ном спо ру. Уко ли ко же ли да за шти ти сво ја 
пра ва, то је пут ко ји стран ка мо ра да пре ђе, од по чет ка до кра ја, без пре чи-
ца и пре ска ка ња. До из ве сно сти у пра ви ма и оба ве за ма стран ка до ла зи тек 
на кра ју тог пу та, окон ча ног прав но сна жном од лу ком. 

На пут прав не за шти те стран ка кре ће за то што је не за до вољ на до не тим 
управ ним ак том. Стран ка је не за до вољ на на чи ном на ко ји је ре ше на управ-
на ствар и то сво је не за до вољ ство ис ка зу је жал бом у управ ном по ступ ку и 
ту жбом у управ ном спо ру. То су са мо раз ли чи ти ста ди ју ми у ре ша ва њу исте 
управ не ства ри и де фи ни тив ном об ли ко ва њу ње не са др жи не.25 

У сло же ном ме ха ни зму прав не за шти те стран ке цео управ ни спор, 
услов но ре че но, има уло гу „прав ног сред ства“.26 У ње му се не од лу чу је пр-
ви пут – ис пи ту је се за ко ни тост прет ход но већ до не те од лу ке; ње го ва је 
уло га кон трол ног и су штин ски ин стан ци о ног ка рак те ра. У кон тек сту по би-
ја ња од лу ка до не тих у управ ним ства ри ма, дру га чи је ре че но, сам управ ни 
спор пред ста вља из раз пра ва на прав но сред ство.27 

У од но су на основ ну уло гу су да, кон трол ног ка рак те ра, о пра ву на 
прав но сред ство мо же ис прав но да се го во ри са мо из угла управ ног спо ра у 
це ли ни, а не уну тар ње га. Пра во на жал бу у управ ном спо ру ни је из раз пра-
ва на прав но сред ство и њи ме не мо же успе шно да се об ја сни. До да ва ње 
жал бе у управ ном спо ру су штин ски озна ча ва до да ва ње још јед не ин стан це, 
пред ко јом се ре ша ва управ на ствар и од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма стран-
ке. Дуг пут ко ји стран ка тре ба да пре ђе ка ко би из ве сно зна ла сво ја пра ва и 
оба ве зе ти ме се до дат но про ду жа ва, на ште ту прав не си гур но сти и од лу чи-
ва ња у ра зум ном ро ку.28 

25 Управ на и суд ска кон тро ла упра ве об је ди ње не су у јед ну сло же ну це ли ну. У управ-
ном спо ру суд не од ре ђу је са мо се кун дар ну дис по зи ци ју за до но си о ца управ ног ак та. Суд 
уче ству је и у об ли ко ва њу при мар не дис по зи ци је ко ју је из да ва лац управ ног ак та од ре дио 
за стран ку. (Па вле Ди ми три је вић, Осно ви управ ног пра ва, Бе о град 1983, 340) Украт ко: „Суд 
у управ ном спо ру и ка да је овла шћен је ди но да не за ко ни ти управ ни акт ка си ра, а осо би то 
ка да уз то има мо гућ но сти да ау то ри та тив но ре ши пред мет ну управ ну ствар, узи ма ак тив-
но уче шће у вр ше њу управ не вла сти.“ (Р. Мар ко вић, 510) 

26 „Спор се за ме ће ту жбом као сва ки дру ги пар нич ни по сту пак, за то што тек сад тре-
ба је дан суд да се ста ви у по крет. Али ствар но и са др жај но та ту жба је у ства ри ре курс 
(жал ба, не за до вољ ство) про тив јед не већ до не те управ не од лу ке.“ (Ла зо М. Ко стић, Ад ми-
ни стра тив но пра во [Сабрана де ла, дру ги том], Бе о град 2000, 751) „Иа ко се на зи ва ту жбом, 
прав но сред ство ко јим се за по чи ње управ ни спор пред ста вља прав ни лек, а не зах тев ко јим 
се пр ви пут ини ци ра прав но од лу чи ва ње у да тој (у)прав ној ства ри.“ (Вук Цу цић, „По сту пак 
ре ша ва ња управ них спо ро ва“, Збор ник ра до ва 150 го ди на управ ног спо ра у Ср би ји: 1869-2019, 
Бе о град 2019, 151) 

27 Ка ко је мо гу ће да жал ба у управ ном по ступ ку за ко ном бу де ис кљу че на, а да не до-
ђе до по вре де пра ва на прав но сред ство? Мо гу ће је, за то што по сто ји управ ни спор, у ко јем 
стран ка мо же да по би ја до не ту од лу ку. 

28 „Управ ни по сту пак и управ но-суд ски по сту пак се по сма тра ју у њи хо вом је дин ству 
и ка да се про це њу је да ли је по што ван прав ни стан дард ‘ре ша ва ње у ра зум ном ро ку’ (члан 6. 
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За раз ли ку од кла сич них суд ских по сту па ка, жал ба не мо же да се укло-
пи у ка луп управ ног спо ра, а да га не де фор ми ше.29 Суд ску кон тро лу упра-
ве она пре тва ра у кон тро лу су да, ме ња ју ћи јој сми сао. Су прот но ло ги ци 
управ но прав ног од но са, прав ну за шти ту стран ке пре тва ра у прав ну за шти ту 
ор га на упра ве, ко ји по ста је не за до вољ ни пар ни чар и по би ја суд ску од лу ку, 
као да је њо ме не по сред но по го ђен. 

Пра во на прав но сред ство не сме да се схва ти по вр шно и по и сто ве ти 
са пра вом на жал бу про тив сва ке од лу ке. Ис под по вр ши не, пра во на прав но 
сред ство от кри ва се као ну жност по би ја ња свих су штин ски пр во сте пе них 
од лу ка – оних од лу ка ко ји ма се пр ви пут или дру га чи је од лу чу је о пра ви ма 
и оба ве за ма стра на ка.30 Све док се суд у управ ном спо ру за др жа ва на сво јој 
основ ној уло зи, кон трол ног ка рак те ра, ње го ве од лу ке су штин ски ни су пр-
во сте пе не. О ну жно сти по би ја ња од лу ка до не тих у управ ном спо ру мо же да 
се го во ри тек он да ка да суд иза ђе из окви ра сво је основ не уло ге и су штин ски 
пр ви пут ре ши о пра ви ма и оба ве за ма стра на ка, дру га чи је и на осно ву но вих 
чи ње ни ца, ко је ра ни је ни су ни раз ма тра не. 

На ја вље на ви ше сте пе ност управ ног спо ра мо же да зна чи мно го то га. 
Ка рак тер јед ног прав ног сред ства не за ви си од ње го вог на зи ва. Ма ње је ва-
жно да ли га зо ве мо жал бом или зах те вом за пре и спи ти ва ње од лу ке – бит на 

ЕКЉП-а, члан 32. УРС-а и члан 2. ЗУС-а). Код то га се, по пра ви лу, у прак си ЕСЉП-а по че-
так ра зум ног ро ка ра чу на од пр вог оспо ра ва ња управ ног ак та/ћу та ња – стан дард но од из-
ја вљи ва ња управ не жал бе, или чак још од са мог по чет ка пр во сте пе ног управ ног по ступ ка 
[...]“ (Z. To mić, Ko men tar Za ko na o uprav nim spo ro vi ma sa sud skom prak som, 110) 

29 „[М]ора се има ти у ви ду да управ ни спор пред ста вља суд ски пут ис пи ти ва ња за ко-
ни то сти управ ног ак та ко ји до ла зи по сле управ ног пу та и да има раз ло га и за ње го ву јед-
но сте пе ност, ко ји, опет, не сто је код дру гих суд ских по сту па ка.“ (Р. Мар ко вић, 545) У те о-
ри ји, на рав но, по сто је и су прот на ми шље ња: „[У]обичајена дво сте пе ност управ ног по ступ ка 
не мо же и не сме да бу де ар гу мент за аде кват ност јед но сте пе но сти управ ног спо ра, јер су у 
пи та њу раз ли чи ти по ступ ци, ка ко у по гле ду ор га на ко ји у њи ма од лу чу ју (управ ни ор га ни 
и Управ ни суд), та ко и у по гле ду уну тра шње ло ги ке и ци ље ва ко ји ма се они ру ко во де.“ 
(Мар ко Да ви нић, „Прав на сред ства у управ ном спо ру“, Збор ник ра до ва 150 го ди на управ ног 
спо ра у Ср би ји: 1869-2019, Бе о град 2019, 271) 

30 Уз по зи ва ње на Уста вом га ран то ва но пра во на прав но сред ство, док три ну о су штин-
ски пр во сте пе ним од лу ка ма Устав ни суд је раз вио у кон тек сту ну жно сти ре ви зи је про тив 
пре и на чу ју ће жал бе не пре су де у пар нич ном по ступ ку. Пре ма схва та њу Устав ног су да (кри-
ти ко ва ном од стра не ау то ра ко ји се ба ве гра ђан ским про це сним пра вом), пре и на чу ју ћа 
жал бе на пре су да у пар нич ном по ступ ку су штин ски је пр во сте пе на и но ва од лу ка о пра ви-
ма и оба ве за ма стра на ка – за то је ну жно да про тив ње бу де до зво ље на ре ви зи ја. (Ран ко 
Ке ча, Мар ко Кне же вић, „До зво ље ност ре ви зи је у пар нич ном по ступ ку због пре и на чу ју ће 
жал бе не пре су де: по сле ди ца устав не га ран ти је пра ва на прав но сред ство или са мо прав но-
по ли тич ко пи та ње? – Ујед но и при лог уче њу о кон трол ном кон цеп ту по ступ ка по прав ним 
ле ко ви ма“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 4/2017, 1256-1257) Иста ло ги-
ка би он да мо ра ла да ва жи и у обр ну том сме ру: од лу ка о за ко ни то сти управ ног ак та не 
мо же да се сма тра су штин ски пр во сте пе ном, све док се њо ме о пра ви ма и оба ве за ма стран-
ке не од лу чи на но ви и дру га чи ји на чин. 
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су ње го ва обе леж ја. У од но су на не ке од лу ке, мо ра ће да има ка рак тер ре-
дов ног прав ног сред ства. Све пре ко то га је прав но по ли тич ко пи та ње, ко је 
за ви си од во ље за ко но дав ца. За то је и ов де ва жно да зна мо шта све спа да у 
пред мет управ ног спо ра. Прав на сред ства об ли ко ва на по ме ри од лу ка о за-
ко ни то сти управ них ака та не мо гу тек та ко да се при ме не на од лу ке о пар-
нич ним ства ри ма, уба че ним у управ ни спор не по сред но или по сред но. Оно 
што је у јед ном слу ча ју су ви шно, у дру гом слу ча ју мо же да бу де нео п ход но; 
оно што је у јед ном слу ча ју за ми шље но као прав на за шти та стран ке, у дру-
гом слу ча ју мо же да се про ши ри и на прав ну за шти ту ор га на упра ве. 

Ка да бу де раз ми шљао о ши ри ни над ле жно сти апе ла ци о ног управ ног 
су да, за ко но да вац ће мо ра ти да во ди ра чу на и о уло зи Вр хов ног ка са ци о ног 
су да, ко ја се у окви ри ма је дин стве не суд ске вла сти вр ши у од но су на све 
су до ве.31 На кон из два ја ња уло ге Вр хов ног ка са ци о ног су да у ујед на ча ва њу 
суд ске прак се и ре ша ва њу о прав ним сред стви ма, пи та ње је шта ће и у ко јој 
ме ри оста ти за апе ла ци о ни управ ни суд. Под прет по став ком, на рав но, да се 
во ди ра чу на о прав ној при ро ди управ ног спо ра и да се из бег не оно што је у 
прав ном ре жи му управ не де лат но сти су ви шно и не ра зум но. 

4. ЗА КЉУ ЧАК

Осни ва ње Управ ног су да ни је до не ло оче ки ва не ре зул та те у ре фор ми 
управ ног спо ра. Оно је са мо озна чи ло по че так про ме на, иза зва них же љом 
да се и на ша суд ска кон тро ла упра ве при бли жи ме ри ли ма европ ских стан-
дар да. Ова же ља из ра же на је и да нас, ка да се још јед ном на ја вљу је осни ва ње 
но вих управ них су до ва и ви ше сте пе ни управ ни спор. 

Пла ни ра не про ме не тре ба ло би да от кло не оне не до стат ке ко је ни је 
ус пе ла да от кло ни прет ход на ре фор ма. Прет ход ни при ступ био је по гре шан 
и не у спе шан, за то би но ви мо рао да бу де дру га чи ји – мо рао би, али ни је. Осно-
вом ре фор ме и да ље се сма тра ор га ни за ци ја управ ног суд ства, а управ ни спор 
до ла зи тек на кра ју, као по сле ди ца овог или оног бро ја управ них су до ва.

Ре фор ма се и сво ди на бро је ве: управ них су до ва, су ди ја, ин стан ци, слу-
ча је ва у ко ји ма се одр жа ва усме на рас пра ва. До вољ но је да се ови бро је ви 
по ве ћа ју, он да ће и сви про бле ми управ ног спо ра би ти ре ше ни. По вр шно 
гле да но, то мо жда и де лу је сми сле но. Ако пак управ ни спор не же ли мо да 
по сма тра мо по вр шно, он да не сме мо да се за до во љи мо бро је ви ма, не го мо-
рао да под гле да мо и да ље од њих. По глед иза бро је ва во ди нас до су шти не 
управ ног спо ра – до ње го ве прав не при ро де. У њој се од го во ри на по ста вље-

31 „Суд ска власт је је дин стве на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.“ (Устав, чл. 142, ст. 1) 
„Вр хов ни ка са ци о ни суд је нај ви ши суд у Ре пу бли ци Ср би ји.“ (Устав, чл. 143, ст. 4) 
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на пи та ња от кри ва ју истин ски, че сто и на су прот оно ме што на пр ви по глед 
де лу је ло гич но. 

Шта нам то от кри ва прав на при ро да управ ног спо ра? От кри ва нам то 
да је управ ни спор део јед не ши ре це ли не – управ но прав ног ре жи ма. Уну тар 
те це ли не, управ ни по сту пак и управ ни спор ја вља ју се као два са стој ка у 
вр ше њу и кон тро ли управ не де лат но сти. У це ли ну их по ве зу је у осно ви исти 
пред мет, од ре ђен пој мом управ не ства ри. То су два ста ди ју ма у ре ша ва њу 
управ не ства ри; фор мал но раз ли чи та, али су штин ски по ве за на у де фи ни-
тив ном прав ном об ли ко ва њу ње не са др жи не. 

Не дав но и нео пре зно про ши ре ње пред ме та управ ног по ступ ка на ру-
ши ло је је дин ство управ но прав ног ре жи ма и су штин ски из ме ни ло уло гу 
су да у управ ном спо ру, иа ко је она при вид но оста ла у гра ни ца ма про ве ре 
за ко ни то сти управ ног ак та. Иза управ ног ак та, ме ђу тим, скри ва ју се са да 
ства ри раз ли чи тог ка рак те ра, си лом угу ра не у пред мет управ ног спо ра, ко-
ји у ма гли та ко ве штач ки про ши ре ног управ но прав ног ре жи ма, не мо же 
ви ше ја сно да се ви ди. 

Ва ља но нор ми ра ње управ ног спо ра не мо же да се за сни ва на та ко не-
ја сно од ре ђе ном пред ме ту кон тро ле. По сту па ње и ор га ни за ци ја управ них 
су до ва мо ра ју да се при ла го де ка рак те ру ства ри о ко јој се од лу чу је. Уко ли-
ко же ли ва ља но да нор ми ра управ ни спор, за ко но да вац мо ра да кре не од 
ње го вог пред ме та. Тек ка да се раз мр си оно што је за мр ше но у управ ном 
по ступ ку и ја сно де фи ни ше пред мет управ ног спо ра, мо ћи ће ис прав но да 
се раз ми шља о ор га ни за ци ји управ них су до ва и при ме ре ном суд ском по-
ступ ку. 

На рав но, мо ра ће да се во ди ра чу на и о то ме да управ ни спор, у од но су 
на основ ну уло гу су да у оце ни за ко ни то сти управ ног ак та, ни је кла си чан 
суд ски по сту пак, ко ји се во ди из ме ђу две су прот ста вље не стра не. Они прав-
ни стан дар ди ко ји су осми шље ни за кла сич не суд ске по ступ ке на управ ни 
спор сто га не мо гу да се при ме ни до слов но. Мо ра ју да се при ме не сход но, у 
пра вој ме ри – оној, ко ја од го ва ра ње го вој при ро ди. 

По тре ба да се па зи на сми сао управ ног спо ра по себ но до ла зи до из ра-
жа ја код пра ва на прав но сред ство. У прав ној за шти ти стран ке управ ни спор 
је јед на од ре дов них фа за, ко ја до ла зи по сле дру го сте пе ног управ ног по ступ-
ка. Све док се суд у управ ном спо ру за др жа ва на сво јој основ ној уло зи, кон-
трол ног и ин стан ци о ног ка рак те ра, да ље ре дов но по би ја ње ње го вих од лу ка 
не мо же да се оправ да пра вом на прав но сред ство. Из пра ва на прав но сред-
ство мо же да се из ве де по би ја ње са мо оних суд ских од лу ка ко је су су штин-
ски пр во сте пе не и ко ји ма се по пр ви пут од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма 
стран ке, на но ви на чин и на осно ву но вих чи ње ни ца. 

Пла ни ра но уво ђе ње ви ше сте пе ног управ ног спо ра не ће би ти лак за да так. 
Ка да се у ње го вим окви ри ма из дво ји уо би ча је на уло га Вр хов ног ка са ци о ног 
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су да, пи та ње је шта ће оста ти за апе ла ци о ни управ ни суд и чи ме ће он то 
оправ да ти свој на зив. Жал бом у управ ном спо ру? На из глед и из дво је но по-
сма тра но ко ри сном за стран ку – су штин ски и це ло ви то по сма тра но пак 
прав ним сред ством ко је ду гом пу ту и тра га њу стран ке за из ве сно шћу у 
пра ви ма и оба ве за ма до да је још је дан ко рак, још јед ну ре дов ну ин стан цу. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА И ИЗ ВО РИ

Вук Цу цић, „По сту пак ре ша ва ња управ них спо ро ва“, Збор ник ра до ва 150 го ди-
на управ ног спо ра у Ср би ји: 1869-2019, Бе о град 2019. 

Do bro sav Mi lo va no vić, Vuk Cu cić, „Re for ma uprav nog sud stva“, Prav ni ži vot, 
10/2016. 

Dra gan Mil kov, Po jam uprav nog ak ta (dok tor ska di ser ta ci ja), Be o grad 1983. 
Дра ган Мил ков, Управ но пра во III: кон тро ла упра ве, Но ви Сад 2019. 
Зо ран Лон чар, „При ме на европ ских стан дар да у управ ном спо ру 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, Но ви 
Сад 2013. 

Zo ran To mić, „Uprav ni spor i uprav no su do va nje u sa vre me noj Sr bi ji: ne ki re form ski 
pro ble mi i prav ci no ve li ra nja“, Zbor nik ra do va Prav nog fa kul te ta u Spli tu, 
1/2010. 

Zo ran To mić, Ko men tar Za ko na o uprav nim spo ro vi ma sa sud skom prak som, Be o grad 
2010. 

Ivo Kr bek, Pra vo ju go sla ven ske jav ne upra ve, III knji ga: funk ci o ni ra nje i uprav ni 
spor, Za greb 1962. 

Је ле на Ива но вић, „Управ ни суд Ре пу бли ке Ср би је (2010-2019)“, Ар хив за прав не 
и дру штве не на у ке, 3-4/2019. 

Ла зо М. Ко стић, Ад ми ни стра тив но пра во (Са бра на де ла, дру ги том), Бе о град 
2000. 

Мар ко Да ви нић, „Прав на сред ства у управ ном спо ру“, Збор ник ра до ва 150 го-
ди на управ ног спо ра у Ср би ји: 1869-2019, Бе о град 2019. 

Ми лош При ца, „Управ на ствар и управ но суд ска ствар. При лог ре фор ми срп ског 
за ко но дав ства и пра во су ђа“, Збор ник ра до ва Пра во у функ ци ји раз во ја 
дру штва, Том I, Ко сов ска Ми тро ви ца 2019. 

Па вле Ди ми три је вић, Осно ви управ ног пра ва, Бе о град 1983. 
Ран ко Ке ча, Мар ко Кне же вић, „До зво ље ност ре ви зи је у пар нич ном по ступ ку 

због пре и на чу ју ће жал бе не пре су де: по сле ди ца устав не га ран ти је пра ва 
на прав но сред ство или са мо прав но по ли тич ко пи та ње? – Ујед но и при лог 
уче њу о кон трол ном кон цеп ту по ступ ка по прав ним ле ко ви ма“, Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 4/2017. 

Рат ко Мар ко вић, Управ но пра во: оп шти део, Бе о град 2002. 
Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 98/2006. 
За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 129/2007, 

83/2014 – др. за кон, 101/2016 – др. за кон и 47/2018. 



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2020

1119

За кон о уре ђе њу су до ва, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 116/2008, 
104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. за кон, 78/2011 – др. за кон, 101/2011, 101/2013, 
106/2015, 40/2015 – др. за кон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 – од лу ка 
УС, 87/2018 и 88/2018 – од лу ка УС. 

За кон о управ ним спо ро ви ма, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 111/2009. 
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.
Стра те ги ја ре фор ме јав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе ни гла сник Ре пу-

бли ке Ср би је, бр. 9/2014, 42/2014 – ис пр. и 54/2018. 
Рад ни текст Стра те ги је раз во ја пра во су ђа за пе ри од 2019-2024. го ди не, https://

www.mprav de.gov.rs /fi les/Но ва%20вер зи ја%20рад ног%20те%20кстa%20
Стра те ги је%20раз во ја%20пра во су ђа%20за%20пе ри од%202019-2024.%20
го ди не%20-%20из ме ње на%20у%20скла ду%20са%20ко мен та ри ма.pd f. 

Го ди шњи из ве штај о ра ду Управ ног су да по ма те ри ја ма за пе ри од од 01. ја ну а-
ра 2019. го ди не до 31. де цем бра 2019. го ди не, http://www.up.sud.rs/uplo ads/
use ru plo ads/Iz ve sta ji-o-ra du-su da/Go di snji-iz ve staj-2019.pd f. 

Пре су да Управ ног су да, 9 У 2149/18 од 30.07.2018. 
Пре су да Управ ног су да, 7 У 8092/15 од 27.03.2019. 



1120

Др Рат ко С. Ра до ше вић, Ре фор ма управ ног спо ра: но ви по ку шај – ста ри про бле ми (стр. 1101–1121)

Rat ko S. Ra do še vić, As si stant with Ph.D.
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Ad mi ni stra ti ve Dis pu te Re form: 
New At tempt – Old Pro blems

Abstract: A de ca de ago, Ser bia has car ried out the re form of ju di cial con trol 
of pu blic ad mi ni stra tion – by esta blis hing the new Ad mi ni stra ti ve Co urt. The ex-
pec ted re sults, ho we ver, ha ve not been ac hi e ved and the pro blems that ca u sed the 
re form ha ve not been re sol ved. The re fo re, a de ca de la ter, a new re form is in sight. 
The plan ned chan ges in clu de esta blis hing mo re ad mi ni stra ti ve co urts and in tro-
du cing a two-in stan ce ad mi ni stra ti ve dis pu te. The aim of this pa per is to di scuss 
the se chan ges, but in a slightly dif fe rent way. In stead of the ir un cri ti cal ac cep tan ce 
and ju sti fi ca tion by Eu ro pean le gal stan dards, they are analysed ha ving in mind 
the le gal na tu re of the ad mi ni stra ti ve dis pu te. Suc cessful ad mi ni stra ti ve dis pu te 
re form can not be ac hi e ved if Eu ro pean le gal stan dards are blindly ac cep ted and 
co pied li te rally from clas si cal co urt pro ce e dings. Only the le gal na tu re of the 
ad mi ni stra ti ve dis pu te and the fe a tu res that ma ke it spe cial and dif fe rent from the 
usual co urt dis pu tes can lead us to a suc cessful im ple men ta tion of the chan ges. 

Keywords: ad mi ni stra ti ve dis pu te, le gal na tu re of the ad mi ni stra ti ve dis pu-
te, ad mi ni stra ti ve ju di ci ary, ad mi ni stra ti ve co urt. 
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Ver wal tung sge richtsbar ke it sre form: 
Ne u er Ver such – al te Pro ble me

Zusammenfassung: Vor ei nem Ja hr zehnt hat Ser bien die Re form der ge richt-
lic hen Kon trol le der Ver wal tung dur chgeführt  – als ein ne u es Ver wal tung sge richt 
ge gründet wur de. Die er war te ten Er geb nis se wur den je doch nicht er re icht und 
die Pro ble me, die die Re form ve rur sacht ha ben, wur den nicht gelöst. Ein Ja hr-
zehnt später ist da her ei ne ne ue Re form in Sicht. Zu den ge plan ten Änderungen 
gehören die Gründung von ei ner größeren An zahl der Ver wal tung sge ric hten und 
die Einführung ei nes zwe i stu fi gen Ver wal tungsstre its. Di e se Änderungen wer den 
auch in di e sem Ar ti kel be han delt, aber auf et was an de re We i se. An stel le ihrer 
un kri tischen Ak zep tanz und Rec htfer ti gung durch europäische Rechtsgrundsätze, 
wer den sie un ter Berücksic hti gung des rec htlic hen Cha rak ters des Ver wal-
tungsstre its analysi ert. Ei ne er fol gre ic he Ver wal tung sge richtsbar ke it sre form kann 
nicht er re icht wer den, wenn europäische Rechtsgrundsätze blind ak zep ti ert und 
buchstäblich aus klas sischen Ge richtsver fa hren ko pi ert wer den. Nur die Rechtsna tur 
des Ver wal tungsstre its und die Merk ma le, die ihn be son ders mac hen und sich von 
den üblic hen Ge richtsstre i tig ke i ten un ter sche i den, können zu ei ner er fol gre ic hen 
Um set zung der Änderungen führen. 

Schlüsselwörter: Ver wal tungsstre it, Rechtsna tur des Ver wal tungsstre its, 
Ver wal tung sge richtsbar ke it, Ver wal tung sge richt. 

Да тум при је ма ра да: 4.9.2020. 




