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НЕ ЗА КО НИ ТИ УПРАВ НИ АК ТИ*

Сажетак: У до ма ћој на у ци управ ног пра ва, по угле ду на не мач ку и ау-
стриј ску, не за ко ни ти управ ни ак ти тра ди ци о нал но се де ле на ни шта ве и 
ру шљи ве. По де ла, ме ђу тим, от кри ва мно ге не ло гич но сти. Основ ни про блем 
про из ла зи из пи та ња да ли ни шта ви управ ни ак ти има ју прав но деј ство, на 
ко је ау то ри од го ва ра ју про тив реч но. Раз лог је јед но ста ван: сво је ста во ве 
не за сни ва ју у до вољ ној ме ри на ва же ћем пра ву. Ису ви ше се осла ња ју на 
исто и ме ну гра ђан ско прав ну по де лу прав них по сло ва, ко ја ни је при ме ре на 
управ ном пра ву и прав ној при ро ди управ ног ак та. С об зи ром на то да у на-
шем пра ву ни шта ви управ ни ак ти има ју прав но деј ство, по де ла гу би свој 
из вор ни, гра ђан ско прав ни сми сао. Без ње га, она ви ше ни не ма сми сла – ви ше 
је штет на не го ко ри сна. Из ва же ћег пра ва осно ва но мо же да се из ве де са мо 
јед на спе ци фич на ка те го ри ја управ них ака та, услов но на зва них ни шта вим. 
То су управ ни ак ти са нај те жим по вре да ма за ко на, због ко јих мо гу увек да 
се укло не из прав ног по рет ка. По ку шај да се на спрам њих по ста ве сви оста ли 
управ ни ак ти, на зва ни ру шљи вим, ни је ло гич ки ис пра ван и не мо же до след но 
да се спро ве де ни по јед ном кри те ри ју му – на ро чи то не по оном гра ђан ско-
прав ном. 

Кључнеречи: за ко ни тост упра ве, не за ко ни ти управ ни ак ти, ни шта ви 
управ ни ак ти, ру шљи ви управ ни ак ти, ни шта вост, ру шљи вост. 

* 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 2020. го ди ну.
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1. УВОД

У скла ду са на че лом за ко ни то сти упра ве, за сно ва ност на за ко ну пред-
ста вља јед но од обе леж ја управ ног ак та. До но ше њем управ ног ак та при ме-
њу је се за кон у по је ди нач ним си ту а ци ја ма. Сва ка гре шка у при ме ни за ко на 
до во ди до не за ко ни то сти управ ног ак та, али не у под јед на кој ме ри. 

О тој ме ри прав на те о ри ја већ тра ди ци о нал но во ди ра чу на и де ли управ-
не ак те на ни шта ве и ру шљи ве. Ни шта ви би тре ба ло да са др же те же по вре-
де за ко на, а ру шљи ви лак ше. На сле де ћем ко ра ку, прав на те о ри ја по ку ша ва 
да из те жи не не за ко ни то сти из ву че њи хов раз ли чит ути цај на прав но деј ство 
управ ног ак та, али у том на сто ја њу на и ла зи на озбиљ не пре пре ке и про тив-
реч но сти. 

Про блем на ста је из то га што се на у ка управ ног пра ва при де фи ни са њу 
ових пој мо ва ису ви ше осла ња на гра ђан ско пра во. На управ не ак те пре но се 
се гра ђан ско прав ни пој мо ви ни шта во сти и ру шљи во сти, апри ор но при хва-
ће ни, иа ко то ни је увек у скла ду са ва же ћим пра вом. Ни је у скла ду ни са 
прав ном при ро дом управ ног ак та, бит но дру га чи јом од оне гра ђан ско прав-
них по сло ва, о че му се та ко ђе не во ди до вољ но ра чу на. 

Кључ на те за је сле де ћа: пој мо ви ни шта во сти и ру шљи во сти не мо гу 
до слов но да се пре не су из гра ђан ског пра ва у управ но. По де ла при ме ре на 
гра ђан ско прав ним по сло ви ма ни је при ме ре на управ ним ак ти ма. Из два ја ње 
управ них ака та са нај те жим не до ста ци ма, услов но на зва них ни шта вим, има 
са свим дру ги и спе ци фи чан сми сао, а пре у зе та по де ла са мо га скри ва и до во ди 
нас у за блу ду. Та ко је, на жа лост, ути ца ла и на на шег за ко но дав ца, он да ка да 
је ме њао пра ви ла о ван ред ним прав ним сред стви ма у управ ном по ступ ку. 

2. УПРАВ НИ АКТ И ЗА КОН: ЗА СНО ВА НОСТ НА ЗА КО НУ  
КАО ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ УПРАВ НОГ АК ТА

Ства ра ње прав не др жа ве пра ти ла је прав на ин сти ту ци о на ли за ци ја упра-
ве – под во ђе ње упра ве под прав ни по ре дак.1 У прав ној др жа ви упра ва је огра-
ни че на пра вом, а не, као до та да, соп стве ном про це ном оно га што је ко ри сно 
и пре по руч љи во.2 На кон прав не ин сти ту ци о на ли за ци је, уме сто сво је во ље, 
упра ва по чи ње да спро во ди за ко не: на че ло за ко ни то сти по ста је основ но на-
че ло вр ше ња управ не де лат но сти.

1 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 2020, 
25. „Др жа ва ко ја за сво ју упра ву не ма за кон и ко ја не ма управ ни акт, ни је прав на др жа ва.” 
(Ot to Mayer, De utsches Ver wal tun gsrecht, Er ster Band, Le ip zig 1895, 66) 

2 O. Mayer, 39. 
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На чел на ве за ност упра ве за ко ном про сти ре се и на управ не ак те. За-
сно ва ност на за ко ну јед но је од обе леж ја управ ног ак та. За то се уо би ча је но 
и го во ри о то ме да се управ ним ак том из вр ша ва за кон у по је ди нач ним си-
ту а ци ја ма. До но ше њем управ ног ак та, тач ни је ре че но, за кон се при ме њу је.3 
У управ ним ства ри ма, при ме ном за ко на и до но ше њем управ ног ак та пре-
ци зи ра ју се пра ва и оба ве зе по је ди на ца.4 

Са же то по сма тра но, за сно ва ност на за ко ну са сто ји се у то ме што управ-
ном ак ту прет хо ди оп шта прав на нор ма, ко ја се кон кре ти зу је у по је ди нач ном 
слу ча ју.5 Оп ште прав не нор ме уна пред опре де љу ју са др жи ну управ ног ак та 
и уре ђу ју по сту пак ње го вог до но ше ња. На до но ше ње управ ног ак та упра ву 
овла шћу је за кон: до но ше ње управ ног ак та из раз је за ко ном да те над ле жно сти. 

Из за ко на се из во де сва овла шће ња упра ве, чак и она нај ши ра – дис кре-
ци о на. И дис кре ци о ни управ ни ак ти мо ра ју да се за сни ва ју на за ко ну. Сва ки 
дис кре ци о ни управ ни акт има и прав но ве за не де ло ве, ка ко оне спе ци фич не 
та ко и оне за јед нич ке за све управ не ак те. За ко ном ди рект но ни је опре де љен 
је ди но прав но сло бод ни део дис кре ци о ног управ ног ак та. У од но су на из бор 
из ме ђу по ну ђе них оп ци ја за ре ша ва ње од ре ђе не управ не ства ри ви ше не 
го во ри мо о за ко ни то сти управ ног ак та; го во ри мо о ње го вој це лис ход но сти 
и о из бо ру оне оп ци је ко ја, у кон крет ном слу ча ју, нај ви ше од го ва ра јав ном 
ин те ре су.6 

3. ПО ВРЕ ДЕ ЗА КО НА ПРИ ЛИ КОМ ДО НО ШЕ ЊА  
УПРАВ НИХ АКА ТА

За ко ни тост управ ног ак та це ни се пре ма мо мен ту ње го вог до но ше ња 
и та да по сто је ћим окол но сти ма. По вре де за ко на мо гу да за хва те управ ни 
акт у це ли ни, а мо гу и де ли мич но, у по је ди ним еле мен ти ма, без ко јих управ-
ни акт и да ље има спо соб ност да оп ста не у прав ном по рет ку. Управ ни акт 
мо же да бу де не за ко нит у ви ше раз ли чи тих по гле да, али је ло гич но да ве ће 
и круп ни је гре шке за се њу ју оне сит ни је.7

При ли ком до но ше ња управ ног ак та мо гу ће су две основ не гре шке. С обзи-
ром на то да су управ ни ак ти ве за ни за ко ном и у про це сном и у са др жин ском 

3 Дра ган Мил ков, По јам управ ног ак та (док тор ска ди сер та ци ја), Бе о град 1983, 155-157. 
4 „Ве ћи на пра ва и оба ве за јав но прав ног ка рак те ра по при ма чврст об лик тек из ја вом 

во ље ор га на упра ве. Из ме ђу за ко на и по да ни ка уме ће се управ ни акт ор га на упра ве. Пра ва 
и оба ве зе не за сни ва ју се сто га не по сред но на за ко ну, не го да том управ ном ак ту.” (Fritz 
Fle i ner, In sti tu ti o nem des de utschen Ver wal tun gsrechts, Tübin gen 1913, 174) 

5 Д. Мил ков (1983), 157-159. 
6 Рат ко Ра до ше вић, Прав на при ро да управ ног уго во ра (док тор ска ди сер та ци ја), Но ви 

Сад 2018, 161. 
7 Ibid., 183. 
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сми слу ре чи, све по вре де за ко на мо гу да се све ду на два основ на ти па – фор-
малноправнe и материјалноправнe. Ма ло пре ци зни је гле да но, не за ко ни тост 
об у хва та гре шке у прав но ве за ним де ло ви ма управ ног ак та: над ле жно сти, 
спро во ђе њу по ступ ка, утвр ђи ва њу чи ње нич ног ста ња или при ме ни ма те ри-
јал ног пра ва. 

До не за ко ни то сти управ ног ак та, нај пре, до во ди по вре да пра ви ла о 
над ле жно сти до но си о ца и по ступ ку до но ше ња.8 По вре да мо же да се од но си 
ка ко на ствар ну та ко и на ме сну над ле жност. По не кад се о не на дле жно сти 
го во ри и он да ка да управ ни акт до не се нео вла шће но слу жбе но ли це, иа ко 
би у том слу ча ју, под јед на ко осно ва но, мо гло да се го во ри и о по вре ди про-
це сно прав ног ка рак те ра. У осно ви, за сва ки об лик не на дле жно сти мо гло би 
да се ка же да спа да у про це сно прав не по вре де – оне ко је про из ла зе из по-
гре шно спро ве де ног управ ног по ступ ка, оп штег или по себ ног, укљу чу ју ћи 
ту и оне гре шке ко је се од но се на фор му управ ног ак та. 

Про це сно прав не гре шке ни су увек ре ле вант не и не ути чу увек на са-
др жи ну управ ног ак та. Упр кос гре шка ма у спро ве де ном по ступ ку, управ ни 
акт мо же да бу де у скла ду са ма те ри јал ним пра вом.9 Бит не су, сто га, са мо 
оне про це сно прав не по вре де ко је ути чу на са др жи ну управ ног ак та; оста ле 
су не бит не.10 Упо тре бље на тер ми но ло ги ја пр вен стве но је те о риј ска, али за 
са му по де лу осно ва по сто ји и у ва же ћем пра ву.11 Бит не про це сно прав не по-
вре де ни су од ре ђе не уна пред, на ап со лу тан на чин, бар не ка да је у пи та њу 
ре дов на мо гућ ност по би ја ња управ ног ак та. Од ре ђе не су на ре ла ти ван на чин, 
та ко да сва ка про це сно прав на гре шка мо же да бу де бит на, у за ви сно сти од 
то га да ли ути че на до не ту од лу ку.12 

8 „Ре ше ње мо же да се по би ја: [...] због то га што га је до нео не на дле жни ор ган; [...] због 
по вре де пра ви ла по ступ ка”. (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. 158, тач. 2 и 5) „Управ-
ни акт мо же се по би ја ти ту жбом у управ ном спо ру због не за ко ни то сти, и то ако: [...] је акт 
до нео не на дле жни ор ган; [...] у по ступ ку до но ше ња ак та ни је по сту пље но по пра ви ли ма 
по ступ ка”. (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. 24, ст. 1, тач. 2 и 3) 

9 „Фор мал но прав но не за ко нит управ ни акт не мо ра да бу де не за ко нит и ма те ри јал но-
прав но. Упр кос гре шка ма у по ступ ку до но ше ња, мо гу ће је да ис ход управ ног ак та бу де 
ускла ђен са ма те ри јал ним пра вом.” (Hart mut Ma u rer, All ge me i nes Ver wal tun gsrecht, München 
2011, 280) 

10 Рат ко Мар ко вић, Управ но пра во: оп шти део, Бе о град 2002, 109. 
11 На ову по де лу упу ћу ју од ред бе о жал би у управ ном по ступ ку. Жал ба се од би ја ако 

је „у пр во сте пе ном по ступ ку би ло не до ста та ка ко ји ни су ути ца ли на за ко ни тост и пра вил-
ност по би ја ног ре ше ња”. (ЗУП, чл. 170, ст. 1, тач. 2) По де ла, на жа лост, ни је спро ве де на са свим 
до след но, с об зи ром на то да у За ко ну о управ ним спо ро ви ма ни је про пи сан сли чан раз лог 
за од би ја ње ту жбе. 

12 Не ке од про це сно прав них гре ша ка по себ но се из два ја ју као прав но ре ле вант не и 
бит не тек у окви ру ван ред них прав них сред ста ва у управ ном по ступ ку. Раз ли ко ва ње ап со-
лут но и ре ла тив но бит них по вре да про це сних пра ви ла ни је ни ка рак те ри стич но за те о ри ју 
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За ко ни тог од лу чи ва ња не ма без за ко ни те под ло ге – тач но и пот пу но утвр-
ђе ног чи ње нич ног ста ња. По гре шно и не пот пу но утвр ђе но чи ње нич но ста ње 
пред ста вља по вре ду за ко на, а то ва жи и за из во ђе ње не пра вил ног за кључ ка 
о чи ње нич ном ста њу из ина че тач но и пот пу но утвр ђе них чи ње ни ца.13 По-
гре шно утвр ђе не чи ње ни це по сле ди ца су по гре шног ста ва о њи хо вом по сто-
ја њу, а не пот пу но утвр ђе но чи ње нич но ста ње по сле ди ца је по гре шног ста ва 
о њи хо вој прав ној ре ле вант но сти.14 У пр вом слу ча ју, чи ње ни це је су утвр ђе не, 
али не тач но; у дру гом слу ча ју, чи ње ни це ни су ни утвр ђи ва не, иа ко су прав но 
ре ле вант не. 

На чи ње нич на пи та ња ло гич ки се на до ве зу ју прав на. По вре да ма те ри-
јал ног пра ва ди рект но по га ђа са др жи ну управ ног ак та – то је не за ко ни тост 
у ње го вој су шти ни.15 До по вре де ма те ри јал но прав ног про пи са мо же да до ђе 
или за то што он ни је при ме њен уоп ште, или за то што ни је при ме њен на 
пра ви лан на чин.16 То што ма те ри јал но прав ни про пис ни је уоп ште при ме њен 
обич но до ла зи као по сле ди ца по гре шног схва та ња о ње го вом вре мен ском 
ва же њу; по гре шно, на рав но, мо же да бу де и схва та ње о прав ној при ро ди 
кон крет ног прав ног од но са, те о прав ном ре жи му ко ји за ње га тре ба да ва жи. 
С дру ге стра не, не пра вил на при ме на ти че се ту ма че ња и раз у ме ва ња сми сла 
ма те ри јал но прав ног про пи са: да је он при ме њен пра вил но, од лу ка са др жа-
на у управ ном ак ту гла си ла би дру га чи је.17 

На ве де не по вре де за ко на за јед нич ке су за све управ не ак те. Дис кре ци-
о ни управ ни ак ти, ме ђу тим, мо гу да бу ду не за ко ни ти и за то што са др же 
гре шку у не ком од спе ци фич них прав но ве за них де ло ва. У њих спа да ју 
овла шће ње на вр ше ње дис кре ци о не оце не, гра ни це тог овла шће ња и циљ у 
ко јем се оно вр ши.18 Ка да пре ко ра чи гра ни це да тог овла шће ња или га вр ши 
у не ком дру гом ци љу, а не оном про пи са ном, до но си лац управ ног ак та зло-

управ ног пра ва, али је сте за те о ри ју гра ђан ског про це сног пра ва. (Вид. Si ni ša Tri va, Gra-
đan sko par nič no pro ce sno pra vo, Za greb 1983, 533; Bo ri vo je Po znić, Gra đan sko pro ce sno pra vo, 
Be o grad 1991, 255-257) 

13 „Ре ше ње мо же да се по би ја: [...] због по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич-
ног ста ња; [...] због то га што је из утвр ђе них чи ње ни ца из ве ден не пра ви лан за кљу чак о 
чи ње нич ном ста њу”. (ЗУП, чл. 158, тач. 3 и 4) „Управ ни акт мо же се по би ја ти ту жбом у 
управ ном спо ру због не за ко ни то сти, и то ако: [...] је чи ње нич но ста ње не пот пу но или не-
тач но утвр ђе но или ако је из утвр ђе них чи ње ни ца из ве ден не пра ви лан за кљу чак у по гле ду 
чи ње нич ног ста ња”. (ЗУС, чл. 24, ст. 1, тач. 4) 

14 S. Tri va, 535. 
15 Р. Мар ко вић, 110. 
16 „Ре ше ње мо же да се по би ја: [...] због то га што у ње му ни је уоп ште или ни је пра вил но 

при ме њен за кон, дру ги про пис или оп шти акт”. (ЗУП, чл. 158, тач. 1) „Управ ни акт мо же се 
по би ја ти ту жбом у управ ном спо ру због не за ко ни то сти, и то ако: [...] у ак ту ни је уоп ште или 
ни је пра вил но при ме њен за кон, дру ги про пис или оп шти акт”. (ЗУС, чл. 24, ст. 1, тач. 1) 

17 Дра ган Мил ков, Управ но пра во III: кон тро ла упра ве, Но ви Сад 2019, 80-81. 
18 Р. Ра до ше вић, 161. 
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у по тре бља ва власт и од лу чу је не за ко ни то.19 Од лу ка до не та уну тар про пи-
са них гра ни ца, на су прот то ме, ни је не за ко ни та; у слу ча ју гре шке, она је 
не це лис ход на. И не це лис ход ним управ ним ак ти ма, до ду ше, вре ђа се за кон, 
али не ди рект но, не го по сред но, кроз по вре ду за ко ном за шти ће ног јав ног 
ин те ре са.20 

4. КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА НЕ ЗА КО НИ ТИХ УПРАВ НИХ АКА ТА:  
НИ ШТА ВИ И РУ ШЉИ ВИ УПРАВ НИ АК ТИ

Уну тар тип ски раз ли чи то опре де ље них по вре да за ко на мо же да се уочи 
и од ре ђе на гра да ци ја. По ла зе ћи од те жи не не до ста та ка, прав на те о ри ја на стоји 
да раз вр ста управ не ак те на две основ не ка те го ри је – на ни шта ве и ру шљи ве. 
Ни шта ви би би ли они управ ни ак ти ко ји са др же не до стат ке те жег ка рак те ра, 
док би се ру шљи ви ма сма тра ли они чи ја не за ко ни тост има лак ши об лик.21 

О то ме шта је те жа, а шта лак ша по вре да за ко на, прав на те о ри ја ни је 
ус пе ла да за у зме је дин ствен и јед но о бра зан став: по не кад се ни шта вост управ-
ног ак та по сма тра уже, а по не кад ши ре. Гре шке ни шта во сти мо жда је су 
ве ће, зна чај ни је и лак ше уоч љи ве, ка ко је пи сао Ла зо Ко стић.22 То, ме ђу тим, 
ни је по у здан кри те ри јум; по у зда но је је ди но оно раз гра ни че ње ко је про из-
ла зи из за ко на. Те же по вре де обич но се по себ но из два ја ју и так са тив но нор-
ми ра ју као гре шке ко је за со бом по вла че ни шта вост управ ног ак та. Ни шта вост 
је за ко ном из ри чи то нор ми ран из у зе так, а ру шљи вост пра ви ло и прет по-
став ка, на ме ње на свим оста лим гре шка ма.23 

Оп те ре ће ни нај те жим по вре да ма за ко на, ни шта ви управ ни ак ти не могу 
на кнад но да се осна же. Ни шта ви управ ни ак ти мо гу увек да се укло не из 
прав ног по рет ка, без об зи ра на рок.24 Они ни ка да ни не по ста ју истин ски 
прав но сна жни;25 код њих не ма кон ва ли да ци је;26 њи хо ви не до ста ци не мо гу 

19 „Ре ше ње мо же да се по би ја: [...] због то га што су пре ко ра че не гра ни це овла шће ња 
при од лу чи ва њу по сло бод ној оце ни или због то га што ре ше ње ни је до не то са гла сно ци љу 
због ко га је то овла шће ње да то”. (ЗУП, чл. 158, тач. 6) „Управ ни акт мо же се по би ја ти ту-
жбом у управ ном спо ру због не за ко ни то сти, и то ако: [...] је у ак ту ко ји је до нет по сло бод ној 
оце ни, ор ган пре ко ра чио гра ни це за кон ског овла шће ња или ако та кав акт ни је до нет у скла-
ду са ци љем у ко јем је овла шће ње да то”. (ЗУС, чл. 24, ст. 1, тач. 5) 

20 „За раз ли ку од не за ко ни тих управ них ака та, ко ји ма се не по сред но по вре ђу ју прав-
ни про пи си, не це лис ход ним управ ним ак ти ма то се чи ни по сред но, по вре дом јав ног ин те-
ре са ко ји је за шти ћен прав ним по рет ком.” (Р. Мар ко вић, 278) 

21 Pa vle Di mi tri je vić, Osno vi uprav nog pra va, Be o grad 1983, 252. 
22 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, 508. 
23 Р. Ра до ше вић, 185. 
24 Дра ган Мил ков, Управ но пра во II: управ на де лат ност, Но ви Сад 2017, 56. 
25 Sla vo ljub Po po vić, Uprav no pra vo: opšti deo, Be o grad 1982, 384. 
26 Ivo Kr bek, Uprav ni akt, Za greb 1957, 73. 
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да се са ни ра ју.27 Из прав ног по рет ка укла ња ју се уна зад, са свим прав ним 
по сле ди ца ма, ex tunc, а си ту а ци ја се вра ћа у пре ђа шње ста ње, као да ни ка да 
ни су ни по сто ја ли.28 

О пу но ва жно сти и прав ном деј ству ни шта вих управ них ака та ми шље-
ње прав не те о ри је ни је са свим ло гич но и до след но из ве де но. Че сто се ука-
зу је на то да ни шта ви управ ни ак ти ни су ва же ћи, да не ма ју прав но деј ство 
и да не про из во де прав не по сле ди це.29 Ни шта вост се сто га са мо кон ста ту је, 
од лу ком де кла ра тив ног ка рак те ра.30 Кон ста та ци ја ни шта во сти је, ме ђу тим, 
ну жна, због прет по став ке пу но ва жно сти управ ног ак та.31 То би зна чи ло да 
ни шта ви управ ни ак ти ипак мо гу да оства ру ју прав но деј ство, све док се њи-
хо ви не до ста ци не утвр де.32 Док се то не де си, стран ка тре ба да по сту па и 
по ни шта вом управ ном ак ту.33 Или је то та ко ба рем у прак си, са оп шта ва нам 
Ни ко ла Стје па но вић, иа ко би фор мал но-ло гич ки про из ла зи ло да ни шта ви 
управ ни ак ти не ве зу ју ни по је дин ца ни ор ган упра ве.34 

Код ру шљи вих управ них ака та прав на те о ри ја не ма ди ле му: они про-
из во де прав но деј ство, све док се не укло не из прав ног по рет ка.35 С об зи ром на 
то да са др же лак ше по вре де за ко на, ру шљи ви управ ни ак ти мо гу да се укло-
не из прав ног по рет ка у огра ни че ном вре мен ском пе ри о ду.36 Укла ња ју се из 
прав ног по рет ка уна зад, ex tunc, или са мо за убу ду ће, ex nunc: они се, у 
про пи са ном ро ку, по ни шта ва ју или уки да ју.37 На кон ис те ка тог ро ка, до ла зи 
до кон ва ли да ци је;38 њи хо ви не до ста ци се са ни ра ју;39 са мим тим, они мо гу да 
по ста ну прав но сна жни.40 

27 Л. М. Ко стић, 508. 
28 S. Po po vić, 384; Р. Мар ко вић, 276. 
29 Ни ко ла Стје па но вић, Ад ми ни стра тив но пра во ФНРЈ: оп шти део, Бе о град 1954, 388. 

Ivo Bor ko vić, „Niš ta vi uprav ni ak ti”, Zbor nik ra do va Prav nog fa kul te ta u Spli tu, XIV, 1977, 15; 
I. Kr bek (1957), 73. 

30 Zo ran R. To mić, Ko men tar Za ko na o uprav nim spo ro vi ma sa sud skom prak som, Be o grad 
2010, 124; Л. М. Ко стић, 512; I. Kr bek (1957), 73; Н. Стје па но вић, 388. 

31 P. Di mi tri je vić, 254. 
32 Л. М. Ко стић, 508. 
33 S. Po po vić, 384. 
34 Н. Стје па но вић, 388. 
35 I. Kr bek (1957), 74; P. Di mi tri je vić, 253; Н. Стје па но вић, 388; S. Po po vić, 384; Р. Мар-

ко вић, 271. 
36 Л. М. Ко стић, 508; Z. R. To mić (2010), 123. 
37 I. Kr bek (1957), 74. 
38 P. Di mi tri je vić, 252. 
39 „Њи хо ве гре шке не мо гу се ви ше ис ти ца ти, оне су про те ком вре ме на иш че зле; акт 

ко ји је услед тих гре ша ка тр пео и био ман љив осло бо дио се њих, он је оздра вио или кон ва-
ле сци рао, он је са ни ран. Ма не ко је је акт имао би ле су из ле чи ве и вре ме их је за и ста из ле-
чи ло.” (Л. М. Ко стић, 510) 

40 I. Kr bek (1957), 74; S. Po po vić, 384; Р. Мар ко вић, 272; Z. R. To mić (2010), 123. 
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Сво ју по сто ја ност и оп ста нак у прав ном по рет ку, упр кос не за ко ни то сти, 
ру шљи ви управ ни ак ти ду гу ју на че лу прав не си гур но сти. Код лак ших не-
до ста та ка, на кон од ре ђе ног пе ри о да, прав на си гур ност до би ја пред ност у 
од но су на на че ло за ко ни то сти. Код ни шта вих управ них ака та обр ну то је: 
на че ло за ко ни то сти не до зво ља ва нам да се по у зда мо у њи хо ву не про мен-
љи вост и оста вља трај ну мо гућ ност укла ња ња та ко те шких не до ста та ка из 
прав ног по рет ка. 

По де ла управ них ака та на ни шта ве и ру шљи ве, иа ко на ма де лу је уо би-
ча је но и ши ро ко за сту пље но, ни је ка рак те ри стич на за обе ве ли ке шко ле 
управ ног пра ва. Ка рак те ри стич на је за не мач ко и ау стриј ско пра во, али не и 
за фран цу ско. У фран цу ском пра ву ова ква раз ли ка углав ном се не по вла чи.41 
У скла ду са ло ги ком та мо шњег уче ња о управ ном пра ву, по сле ди це не за ко-
ни то сти управ ног ак та пр вен стве но се по сма тра ју у кон тек сту управ ног 
спо ра.42 По вре де за ко на због ко јих управ ни су до ви по ни шта ва ју управ не 
ак те је дин стве на су ка те го ри ја.43 У од но су на њих, раз ли ко ва ње из ме ђу ни-
шта вих и ру шљи вих управ них ака та не ма на ро чи тог сми сла. 

Оне очи те и нај те же гре шке ипак ни су оста ле не при ме ће не ни у фран-
цу ском пра ву. На про тив, оне до во де до из два ја ња јед не по себ не ка те го ри је 
управ них ака та – на зва них не по сто је ћим. За њих Др жав ни са вет чак ни не 
го во ри да су не за ко ни ти – јед но став но кон ста ту је да су из ван пра ва и без 
ика квог прав ног ефек та.44 И док не за ко ни ти управ ни ак ти мо гу да се по ни ште 
са мо у од ре ђе ном ро ку, не по сто ја ње управ ног ак та мо же да се кон ста ту је у 
сва ком тре нут ку.45 

Сти че се ути сак да је по јам не по сто је ћих управ них ака та про тив ре чан.46 
Те шко је под по себ ну ка те го ри ју управ них ака та под во ди ти не што што уоп-
ште ни не пред ста вља управ ни акт. Уко ли ко њи хо во из два ја ње има не ког 
сми сла у фран цу ском пра ву, оно је не по треб но у оним пра ви ма у ко ји ма већ 
по сто ји де о ба на ни шта ве и ру шљи ве управ не ак те. До да ва ње ове тре ће ка-
те го ри је не до но си ни шта но во – до но си са мо до дат ну кон фу зи ју и раз ли чи те 
по ку ша је да се из ме ђу њих по ву че ја сна гра ни ца. Ка ко би се она по ву кла, 

41 Р. Ра до ше вић, 184. 
42 I. Kr bek (1957), 72. 
43 Фран цу ски управ ни су до ви по ни шта ва ју управ ни акт (l’an nu la tion). Ка да тре ба да 

по стиг ну исти ефе кат, ор га ни упра ве по вла че управ ни акт (le re tra it). Ка да пак же ле да 
управ ни акт бу де са мо уки нут, они га опо зи ва ју (l’abro ga tion), ка ко би вр ше ње управ не де-
лат но сти при ла го ди ли оп штем ин те ре су. (Jac qu e li ne Mo rand-De vil ler, Pi er re Bo ur don, Flo rian 
Po u let, Dro it ad mi ni stra tif, Issy-les-Mo u li ne a ux 2017, 432, 435, 437) 

44 Ibid., 432. 
45 Gi Bre ban, Ad mi ni stra tiv no pra vo Fran cu ske (pre ve la Ka ta ri na Da mja no vić), Be o grad-

Pod go ri ca 2002, 222-223. 
46 „Сам на зив ових ака та ука зу је на из ве сну кон тра дик ци ју. Јер, ако се ра ди о ак ту 

ко ји не по сто ји, он да то уоп ште ни је управ ни акт.” (S. Po po vić, 384) 
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при бе га ва се спор ном раз ли ко ва њу спрам то га ко ји од њих по сто је прав но, 
ко ји фак тич ки, а ко ји чак ни то.47 

Уме сто да се до дат но усло жња ва ју, ства ри тре ба по јед но ста ви ти. Ни је 
сми сао у то ме шта по сто ји прав но, а шта фак тич ки: сми сао је то ме да оно 
што се на зи ва „не по сто је ћим управ ним ак том” ни је управ ни акт и не мо же 
да пред ста вља ње го ву по себ ну ка те го ри ју. Уко ли ко је оно што се озна ча ва 
као „не по сто је ћи управ ни акт” прав но ре ле вант но, а мо же да бу де, он да је 
то не ка дру га прав на чи ње ни ца, ко ја до во ди до не ких дру гих прав них по-
сле ди ца. Њо ме се мо жда не за сни ва ју управ но прав ни од но си, али мо гу да 
се за сну ју не ки дру ги прав ни од но си. То што не ка прав на чи ње ни ца не по-
сто ји за управ но пра во и не ма обе леж ја управ ног ак та, не зна чи да је она 
прав но не ва жна и да уоп ште не ма ни ка кву прав ну вред ност.48

Оста вља ју ћи по стра ни оно што за управ но пра во ни је ре ле вант но, 
вра ћа мо се на де о бу ко ја је по те кла из не мач ког и ау стриј ског пра ва. И док 
се у не мач ком пра ву по де ла на ни шта ве и ру шљи ве управ не ак те осла ња на 
де таљ но за кон ско нор ми ра ње, у ау стриј ском пра ву, услед не до ре че но сти 
за ко но дав ства, још увек има пре те жно те о риј ски ка рак тер. 

Не мач ким За ко ном о управ ном по ступ ку (не мач ки ЗУП) гре шке ко је 
до во де до ни шта во сти управ ног ак та (Nic htig ke it) уре ђе не су на два на чи на 
– јед не на оп шти на чин, а дру ге из ри чи тим на бра ја њем. За ни мљи во је то да 
уз по зи тив но по сто ји и не га тив но на бра ја ње: у не мач ком ЗУП-у не на бра ја-
ју се са мо оне по вре де ко је увек до во де до ни шта во сти управ ног ак та, не го 
и оне ко је до та квог ис хо да не до во де ни кад. 

Ге не рал но по сма тра но, управ ни акт мо же да се свр ста у ни шта ве уко-
ли ко са др жи по себ но те шку гре шку, ко ја је, при ра зум ној оце ни свих окол-

47 Иво Кр бек пи ше о то ме ка ко ни шта ви управ ни ак ти по сто је фак тич ки, али су без 
прав не ва жно сти. Не по сто је ћи управ ни ак ти не ма ју ни фак тич ку ег зи стен ци ју. (I. Kr bek 
[1957], 84) Зо ран То мић кри ти ку је тај став и на гла ша ва да су и не по сто је ћи управ ни ак ти 
„фак тич ко не што”. Они, ме ђу тим, за раз ли ку од ни шта вих управ них ака та ко ји бар при вре-
ме но прав но по сто је, прав но не по сто је ни при вре ме но, а че сто ни при вид но не ма ју прав но 
об лич је. (Z. R. To mić [2010], 213) Пи та ње је ка ко би се он да у тај кри те ри јум „фак тич ког” и 
„прав ног” по сто ја ња управ них ака та укло пи ли они ко ји су ру шљи ви и по че му би се они 
раз ли ко ва ли од ни шта вих управ них ака та. 

48 Овај став мо же ле по да илу стру је при мер гру бе узур па ци је вла сти, ко ји се че сто 
на во ди као при мер за не по сто је ће управ не ак те: „У Не мач кој је чу вен слу чај био јед ног 
обу ћа ра ко ји се пре о бу као у офи цир ску уни фор му ка пе тан ског чи на, пре у зео ко ман ду над 
јед ним од ре дом вој ске, оти шао у оп шти ну Ке пе ник, за тво рио сву оп штин ску упра ву, од у зео 
но вац из ка се и из дао чи тав низ на ре да ба. Све те ње го ве на ред бе су прав но без ика квог 
зна ча ја, све оне прет ста вља ју прав но не по сто је ће ак те.” (Л. M. Ко стић, 511) Ернст Фор стхоф 
на гла ша ва да се ов де уоп ште не ра ди о управ ним ак ти ма, чак ни оним ни шта вим – ра ди се 
о рад ња ма при ват ног ли ца, ко је мо гу да иза зо ву кри вич но прав не по сле ди це. (Ernst For sthoff, 
Le hr buch des Ver wal tun gsrechts: All ge me i ner Teil, München-Ber lin, 1966, 221) 
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но сти, очи глед на.49 Овом за кон ском де фи ни ци јом при хва ће на је и ина че 
вла да ју ћа те о ри ја очи глед но сти – на зва на та ко скра ће но и не са свим тач но, 
јер уз очи тост гре шке мо ра да се во ди ра чу на и о ње ној те жи ни. Очи глед ност 
гре шке не за ви си од су бјек тив не пред ста ве стран ке, ни ти од прав нич ког 
зна ња; она за ви си од про це не ко ју би из вр шио па жљив и ра зу ман гра ђа нин.50

По зи тив ним на бра ја њем раз ло га ни шта во сти от кла ња се по тре ба за 
би ло ка квом про це ном и пре ци зно се из два ја ју не ки од нај те жих не до ста та-
ка. Управ ни акт је та ко ни штав: он да ка да је из дат у пи са ном или елек трон-
ском об ли ку, али не мо же да се утвр ди ор ган ко ји га је из дао; он да ка да је 
про пи са но да мо же да се из да са мо као ис пра ва, али та фор ма ни је до вољ на; 
за то што га је ор ган из дао су прот но од ред ба ма о ме сној над ле жно сти – у 
ства ри ма ко је се ти чу не по крет но сти или пра ва, од но сно прав них од но са ве-
за них за од ре ђе но ме сто – а на то ни је био овла шћен; сто га што је фак тич ки 
не из вр шив; он да ка да зах те ва из вр ше ње не за ко ни те рад ње, ко јом се оства-
ру је обе леж је би ћа не ког кри вич ног де ла или пре кр ша ја за ко ји се из ри че 
нов ча на ка зна; и за то што вре ђа до бре оби ча је.51 

С дру ге стра не, у не мач ком ЗУП-у су на бро ја ни слу ча је ви по вре да за 
ко је се сма тра да не до во де до ни шта во сти. На бра ја ње не га тив ног ка рак те ра 
та ко ђе от кла ња по тре бу за про це ном, али та ко што спре ча ва да се од ре ђе не 
гре шке свр ста ју у нај те же, оне ко је акт чи не ни шта вим. У том сми слу, управ ни 
акт ни је ни штав због то га: што по сто ји не ка дру га по вре да пра ви ла о ме сној 
над ле жно сти; што је у до но ше њу управ ног ак та уче ство ва ло слу жбе но ли це 
ко је је тре ба ло да бу де из у зе то (осим ако је слу жбе но ли це исто вре ме но било 
и стран ка у по ступ ку – та да ни шта вост ни је ис кљу че на); што у до но ше њу 
управ ног ак та, ко лек тив но те ло ни је од лу ку до не ло на про пи сан на чин или 
ни је има ло по треб ну ве ћи ну; што акт ни је до нет уз про пи са но уче шће дру-
гог ор га на.52 

У не мач ком За ко ну о управ ном по ступ ку из ри чи то пи ше то да ни штав 
управ ни акт ни је пу но ва жан и да не ма прав но деј ство.53 Ни шта вост управ-
ног ак та ор га ни упра ве мо гу да утвр де у сва ко до ба, по слу жбе ној ду жно сти, 
или на зах тев ли ца ко је има оправ дан ин те рес.54 Од са мог по чет ка, ни шта ви 
управ ни ак ти не оба ве зу ју и не мо гу да про из ве ду же ље не прав не ефек те: 
стран ке не мо ра ју да их сле де, ор га ни упра ве не сме ју да их спро во де. По 

49 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, § 44, Abs. 1. 

50 H. Ma u rer, 275-276. 
51 VwVfG, § 44, Abs. 2 im Zu sam men hang mit dem § 3, Abs. 1, Nr. 1. 
52 VwVfG, § 44, Abs. 3 im Zu sam men hang mit dem § 20, Abs. 1, S. 1. 
53 VwVfG, § 43, Abs. 3. 
54 VwVfG, § 44, Abs. 5.
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ре чи ма не мач ких ау то ра, стран ке чак не мо ра ју ни да их по би ја ју; мо гу да 
их иг но ри шу. На рав но, чи не то на соп стве ни ри зик, јер њи хов став о ни шта-
во сти управ ног ак та не мо ра да се по ка же као ис пра ван. За то је ипак свр сис ход-
но да за тра же утвр ђи ва ње ни шта во сти управ ног ак та, а то мо гу да учи не не 
са мо пред ор га ни ма упра ве, не го и пред управ ним су дом.55 Ова кво не мач ко 
схва та ње при ро де ни шта вих ака та је ве о ма опа сно. Ако би стран ке са ме 
про це њи ва ле да је не ки акт ни штав и сма тра ле да по та квом ак ту не тре ба да 
по сту па ју, тј. да мо гу да га иг но ри шу, то би мо гло да во ди ка са мо во љи и да 
те рет до ка зи ва ња за ко ни то сти пре не су на над ле жни ор ган. С дру ге стра не, 
ако стран ке по гре шно про це не да је не ки акт ни штав, мо гле би да се из ло же 
не га тив ним по сле ди ца ма.

За раз ли ку од ни шта во сти, ру шљи вост управ них ака та ни је по себ но 
из дво је на за кон ска ка те го ри ја. За кљу чи ва њем по прин ци пу су прот но сти, у 
по себ но из дво је не раз ло ге ру шљи во сти мо же мо да свр ста мо је ди но оне не-
га тив но на бро ја не, ко ји спре ча ва ју на сту па ње ни шта во сти. Раз ми шља ју ћи 
на сли чан на чин, ру шљи ви би би ли и сви они управ ни ак ти ко ји са др же 
гре шку ко ја ни је на ро чи то те шка и очи глед на. 

Ру шљи ви управ ни ак ти има ју прав но деј ство, али мо гу да се по би ја ју 
(An fec htbar ke it) и укло не из прав ног по рет ка (Auf heb ba r ke it). По би ја ње и 
укла ња ње управ них ака та те сно су по ве за ни пој мо ви, али ипак раз ли чи ти. 
О по би ја њу се го во ри из угла стран ке, ко ја про тив управ ног ак та мо же да 
из ја ви при го вор и под не се ту жбу у управ ном спо ру. Ста вља ње управ ног 
ак та ван сна ге по сма тра се из угла ор га на упра ве и су да, као мо гућ ност која, 
бар кад су у пи та њу ор га ни упра ве, ни је огра ни че на на слу ча је ве по би ја ња. 
Ор га ни упра ве мо гу да по ву ку не за ко нит управ ни акт, чак и он да ка да стран-
ка ви ше не мо же да га по би ја.56 За ни мљи во је то да по вла че ње оба ве зу ју ћих 
управ них ака та за ви си од дис кре ци о не оце не ор га на упра ве и да је мо гу ће 
увек. На су прот то ме, по вла че ње овла шћу ју ћих управ них ака та мо гу ће је 
са мо под про пи са ним усло ви ма и у про пи са ном ро ку.57 

У скла ду са ау стриј ским За ко ном о оп штем управ ном по ступ ку, управ-
ни ак ти мо гу да се огла се ни шта вим: он да ка да их до не се не на дле жни ор ган, 
или ко ле ги јал ни ор ган ко ји не ма про пи сан са став; уко ли ко мо гу да до ве ду 

55 H. Ma u rer, 277-279. 
56 Ibid., 264-265. 
57 Stef fen Det ter beck, All ge me i nes Ver wal tun gsrecht mit Ver wal tung spro zes srecht, München 

2015, 224, 235. Усло ви за по вла че ње овла шћу ју ћих управ них ака та ти чу се на че ла за шти те 
по ве ре ња. (Вид. Дра ган Л. Мил ков, Рат ко С. Ра до ше вић, „На че ло пред ви ди во сти у управ-
ном по ступ ку”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (Збор ник ра до ва ПФНС), 
1/2020, 9) Рок за по вла че ње овла шћу ју ћих управ них ака та из но си го ди ну да на од са зна ња 
за раз лог по вла че ња. Ро ка не ма је ди но он да ка да до по вла че ња до ла зи за то што је овла шћу-
ју ћи управ ни акт стран ка при ба ви ла зло на мер ном пре ва ром, прет њом или под ми ћи ва њем. 
(VwVfG, § 48, Abs. 4 im Zu sam men hang mit dem Abs. 2, S. 3, Nr. 1) 
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до по вре де кри вич ног за ко на; за то што фак тич ки не мо гу да се из вр ше; и 
сто га што са др же гре шку ко ја је не ким по себ ним за ко ном из ри чи то озна че на 
као не до ста так ко ји иза зи ва ни шта вост. Управ не ак те ни шта вим огла ша ва 
ви ши ор ган упра ве, ис кљу чи во по слу жбе ној ду жно сти, вр ше ћи сво је пра во 
над зо ра.58 У слу ча ју не на дле жно сти или не про пи сног са ста ва ко ле ги јал ног 
ор га на, огла ша ва ње управ ног ак та ни шта вим до зво ље но је са мо у ро ку од 
три го ди не од ње го вог до ста вља ња или усме ног са оп шта ва ња.59 У оста лим 
слу ча је ви ма, рок ни је пред ви ђен.

Пре ма вла да ју ћем схва та њу ау стриј ске прав не те о ри је, огла ша ва ње 
управ ног ак та ни шта вим ни је чи сто де кла ра тив на, не го кон сти ту тив на од-
лу ка.60 Ра ди се, по ми шље њу ау стриј ских ау то ра, о од лу ци ко јом се управ-
ни акт уки да, од но сно ста вља ван сна ге за убу ду ће, ex nunc. Ова ни шта вост 
управ ног ак та и ни је сто га пра ва, ап со лут на ни шта вост. Управ ни ак ти ко ји 
са др же по ме ну те по вре де за пра во ни ни су не ва же ћи, ни шта ви – они су са мо 
јед на по себ на вр ста ру шљи вих управ них ака та.61

Нео бич не за кон ске фор му ла ци је на те ра ле су ау стриј ске ау то ре да пра-
ву, ап со лут ну ни шта вост управ ног ак та – ону због ко је он прав но уоп ште 
не би мо гао ни да по сто ји – по тра же ван за кон ских нор ми. При зна ју, при 
то ме, да је пи та ње ап со лут не ни шта во сти управ ног ак та спор но и под ло жно 
раз ли чи тим ста во ви ма у те о ри ји и суд ској прак си. Не тре ба сто га да нас 
за чу ди то што у овој по тра зи до ла зе до уоп ште ног и не пре ци зног ре зул та та: 
ап со лут на ни шта вост управ ног ак та по сто ји он да ка да је гре шка то ли ко 
те шка да ни до ња гра ни ца ис пу ње но сти ми ни мал них за кон ских усло ва ни-
је до стиг ну та. Та до ња ле стви ца, ме ђу тим, мо же да се по ста ви и ви ше и 
ни же, у за ви сно сти од то га ка ко се од го во ри на пи та ње су прот ста вље но сти 
из ме ђу на че ла за ко ни то сти и на че ла прав не си гур но сти.62 

По угле ду на ау стриј ско пра во, управ ни акт је и у на шем пра ву ду го 
мо гао да се огла си ни шта вим, у скла ду са та да ва же ћим За ко ном о оп штем 
управ ном по ступ ку. Раз ло зи ни шта во сти управ ног ак та би ли су про пи са ни 
у окви ру по себ но из дво је ног ван ред ног прав ног сред ства – огла ша ва ња ре-
ше ња ни шта вим. Од но си ли су се на ре ше ње: 

58 All ge me i nes Ver wal tun gsver fa hren sge setz, BGBl. Nr. 51/1991, zu let zte Änderung BGBl. 
I Nr. 58/2018 – AVG, § 68, Abs. 4. Управ не ак те не мо же да огла си ни шта вим сам до но си лац, 
што зна чи да је ова мо гућ ност ис кљу че на у од но су на управ не ак те нај ви ших ор га на упра-
ве. (Lud wig K. Ada mo vich, Bernd-Chri stian Funk, All ge me i nes Ver wal tun gsrecht, Wi en-Ne w 
York 1987, 411) 

59 AVG, § 68, Abs. 5 im Zu sam men hang mit dem § 63, Abs. 5. 
60 An dre as Gla ser, Die Ent wic klung des Europäischen Ver wal tun gsrechts aus der Per spek-

ti ve der Han dlun gsfor men le hre, Tübin gen 2013, 223. 
61 L. K. Ada mo vich, B. C. Funk, 276; A. Gla ser, 223. 
62 L. K. Ada mo vich, B. C. Funk, 271, 276. 
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„1. [К]оје је у управ ном по ступ ку до не се но у ства ри из суд ске над ле жно-
сти или у ства ри о ко јој се уоп ште не мо же ре ша ва ти у управ ном по ступ ку: 
2. ко је би сво јим из вр ше њем мо гло про у зро ко ва ти не ко де ло ка жњи во по кри вич-
ном за ко ну; 3. чи је из вр ше ње ни је мо гу ће; 4. ко је је до нео ор ган без прет ход-
ног зах те ва стран ке [...], а на то стран ка ни је на кнад но из ри чи то или пре ћут-
но при ста ла; 5. ко је са др жи не пра вил ност ко ја је по не кој из рич ној за кон ској 
од ред би пред ви ђе на као раз лог ни шта во сти.”63 

Да ље од на бро ја них раз ло га, слич ност са ау стриј ским узо ром ни је 
ишла. На про тив, ути цај ових не до ста та ка на прав но деј ство управ ног ак та 
код нас је био уре ђен бит но дру га чи је: огла ша ва њем ре ше ња ни шта вим по-
ни шта ва ле су се и прав не по сле ди це ко је је оно про из ве ло – исто као и код 
по ни ша ва ња ру шљи вог ре ше ња.64 Огла ша ва ње ни шта вим мо гло је да се 
учи ни у сва ко до ба, по слу жбе ној ду жно сти, али и по пред ло гу стран ке или 
јав ног ту жи о ца.65 Ре ше ње је ни шта вим огла ша вао и дру го сте пе ни ор ган, 
ре ша ва ју ћи о из ја вље ној жал би.66 На ша прав на те о ри ја за кљу чи ла је да та ква 
од лу ка има са мо де кла ра тив ни ка рак тер, иа ко је, су прот но не мач ком пра ву, 
сма тра ла да прет по став ка за ко ни то сти ва жи и за ни шта ве управ не ак те.67 
За раз ли ку од ни шта вих, ру шљи ви управ ни ак ти, као за ко ном по себ но не-
и ме но ва на ка те го ри ја, ни су увек мо ра ли да се по ни шта ва ју. Би ло је слу ча-
је ва у ко ји ма су лак ше по вре де за ко на до во ди ле је ди но до њи хо вог уки да ња.68 

Но ви За кон о оп штем управ ном по ступ ку (ЗУП) до но си са со бом про-
ме не у овој ма те ри ји. Нај круп ни ја од њих: ни ни шта ви управ ни ак ти ви ше 
ни су по себ но из дво је на и за кон ски име но ва на ка те го ри ја. Ме ђу ван ред ним 
прав ним сред стви ма ви ше не ма огла ша ва ња ре ше ња ни шта вим, а раз ло зи 

63 За кон о оп штем управ ном по ступ ку, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Слу-
жбе ни гла сник РС, бр. 30/2010 – Прет ход ни ЗУП, чл. 257. 

64 Прет ход ни ЗУП, чл. 259, ст. 1. 
65 Прет ход ни ЗУП, чл. 258, ст. 1. За ни мљи во је да рок за укла ња ње из прав ног по рет-

ка ди рект но ни је по сто јао ни код по је ди них раз ло га ко ји ни су би ли под ве де ни под раз ло ге 
ни шта во сти. То су нај пре би ли сле де ћи раз ло зи за по на вља ње по ступ ка: „[А]ко је ре ше ње 
до не се но на осно ву ла жне ис пра ве или ла жног ис ка за све до ка или ве шта ка, или ако је до шло 
као по сле ди ца де ла ка жњи вог по кри вич ном за ко ну; ако се ре ше ње за сни ва на пре су ди до-
не тој у кри вич ном по ступ ку или у по ступ ку за при вред ни пре ступ, а та пре су да је прав но-
сна жно уки ну та; ако се ре ше ње ор га на ко ји је во дио по сту пак за сни ва на не ком прет ход ном 
пи та њу, а над ле жни ор ган је то пи та ње доц ни је ре шио бит но друк чи је”. (Прет ход ни ЗУП, 
чл. 242, ст. 4 у ве зи са чл. 239, тач. 2, 3 и 5) За тим је то ва жи ло и код јед ног од раз ло га за 
по ни шта ва ње ре ше ња по осно ву слу жбе ног над зо ра: „[А]ко је ре ше ње до не се но као по сле-
ди ца при ну де, из ну де, уце не, при ти ска или дру ге не до зво ље не рад ње”. (Прет ход ни ЗУП, 
чл. 254, ст. 4 у ве зи са чл. 253, ст. 1, тач. 5) 

66 Прет ход ни ЗУП, чл. 231, ст. 1. 
67 Зо ран Р. То мић, Ве ра Ба чић, 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 2012, 563, 604. 
68 Ibid., 612. 
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ко ји су се ра ни је под во ди ли под ње га, су штин ски не из ме ње ни, уне ти су ме ђу 
раз ло ге за по ни шта ва ње ко нач ног ре ше ња – уз не ке но ве и оне ко ји су до 
са да до во ди ли до по ни шта ва ња и уки да ња по осно ву слу жбе ног над зо ра.69 

Об је ди ње не по вре де за ко на са да пра ти за јед нич ка по сле ди ца – управ ни 
акт се по ни шта ва. За по је ди не ау то ре то зна чи да до са да шњи прав ни ин сти тут 
огла ша ва ња ре ше ња ни шта вим, а ни са ма ни шта вост управ ног ак та, ви ше 
не по сто је.70 Слич но об ја шње ње пру жа ју нам и при ре ђи ва чи но вог ЗУП-а: 

„Те о риј ско раз ли ко ва ње по ко јем је дан на чин укла ња ња има кон сти ту-
тив ни ка рак тер (по ни шта ва ње), а дру ги де кла ра тив ни (огла ша ва ње ни шта вим) 
јер, на вод но, у по то њем слу ча ју је управ ни акт од по чет ка био ни штав и ника-
кве прав не по сле ди це ни је мо гао да про из ве де, не на ла зи упо ри ште у прак си. 
[...] Про из ла зи да је ди ну раз ли ку чи ни рок за укла ња ње управ ног ак та.”71 

Раз ли ка у ро ку и да ље по сто ји: управ ни ак ти ра ни је из ри чи то на зва ни 
ни шта вим и са да мо гу да се укло не из прав ног по рет ка увек, без об зи ра на 
рок.72 О тим по вре да ма, по слу жбе ној ду жно сти, ра чу на во де и пр во сте пе ни 
и дру го сте пе ни ор ган, при ли ком по сту па ња по жал би.73 У че му се он да са-
сто ји та ве ли ка про ме на? Су штин ски ни у че му – про ме ње ни су је ди но нази-
ви, а ни то ни је ура ђе но до след но и до кра ја. Ни шта вост се ви ше не по ми ње 
у име ну овог ван ред ног прав ног сред ства, али се и да ље по ми ње у окви ру 
про пи са них раз ло га и упу ћи ва ња на по себ не за ко не. 

Но во је у ства ри са мо то што се ра ни је одво је на ван ред на прав на сред-
ства са да ве штач ки спа ја ју у јед но, ра ди њи хо ве на вод не ра ци о на ли за ци је.74 

69 ЗУП, чл. 183, ст. 1 и 3 у ве зи са прет ход ним ЗУП-ом, чл. 253, ст. 1 и 2. 
70 Зо ран Р. 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, 626. 
71 Пред лог За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, http://www.par la ment.gov .rs/upload/

ar chi ve/fi les/ cir/pdf/pred lo zi_za ko na/266-16.pd f, 101, 17. сеп тем бар 2020. Би ло би до бро да су 
ау то ри Пред ло га на ве ли ко то у те о ри ји та ко раз ли ку је по ни шта ва ње и огла ша ва ње ре ше ња 
ни шта вим и за што би то те о риј ско раз ли ко ва ње уоп ште би ло ре ле вант но, ка да ни је од го-
ва ра ло на шем ва же ћем пра ву. Од са вре ме них ау то ра схва та ње о де кла ра тив ном ка рак те ру 
од лу ке ко јом се ре ше ње огла ша ва ни шта вим за сту па Зо ран То мић, а чи ни се да су га ра ни је 
при хва та ли и са ми ау то ри но вог ЗУП-а. Ка ко би се дру га чи је об ја сни ло то што је огла ша-
ва ње ре ше ња ни шта вим у вре ме пи са ња прет ход них вер зи ја но вог ЗУП-а би ло при хва тљи-
во? Да ли то зна чи да је та да „на ла зи ло упо ри ште у прак си”, а ви ше га „не на ла зи”? Шта се, 
у ме ђу вре ме ну, про ме ни ло – „прак са” или те о риј ско раз ли ко ва ње са мих пи са ца но вог ЗУП-а? 

72 ЗУП, чл. 183, ст. 2. 
73 ЗУП, чл. 163, ст. 1 и чл. 168, ст. 2. 
74 „Због ова квог ве штач ког по ве зи ва ња, мо же се де си ти да се прав но сна жно ре ше ње 

укло ни из прав ног по рет ка упо тре бом сред ства ко је се зо ве по ни шта ва ње ко нач ног ре ше ња. 
Прак тич но се та да по ни шта ва ко нач но ре ше ње ко је је по ста ло прав но сна жно!” (Д. Мил ков 
[2017], 257, фн. 400) „Упр кос то ли ким из ме на ма у по гле ду ван ред них прав них сред ста ва, на 
осно ву ко јих би се већ на пр ви по глед мо жда мо гло за кљу чи ти о ве ли ким но ви на ма, но вим 
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Те о риј ско раз ли ко ва ње ко је при ре ђи ва чи но вог ЗУП-а из во де из тек ста прет-
ход ног ни је ис прав но. Огла ша ва ње ни шта вим ни је ни ра ни је пред ста вља ло 
по се бан на чин укла ња ња управ ног ак та из прав ног по рет ка. Озна ча ва ло је 
кон ста та ци ју гре шке због ко је је управ ни акт мо гао да бу де по ни штен, у би ло 
ко јем тре нут ку. Ста вља ње ни шта вог управ ног ак та ван сна ге и ра ни је је под-
ра зу ме ва ло ње го во по ни шта ва ње, а то је пи са ло и у прет ход ним од ред ба ма. 

За то је и ре ше ње ко је су иза бра ли ау то ри но вог ЗУП-а по гре шно: при-
вид но ће мо из ба ци ти огла ша ва ње ре ше ња ни шта вим из ЗУП-а, као да ти ме 
не што по сти же мо. А по сти же мо је ди но то да од ред бе ЗУП-а ви ше ни су ускла-
ђе не са од ред ба ма За ко на о управ ним спо ро ви ма, у скла ду са ко ји ма ре ше ње 
мо же да огла си ни шта вим и Управ ни суд.75 Али не из не ких но вих раз ло га, 
ко јих ни не ма, већ из раз ло га уре ђе них ЗУП-ом и по себ ним про пи си ма. 

Ва же ћи ЗУП са мо са кри ва ни шта ве управ не ак те, али они и да ље по-
сто је, бар у оној ме ри у ко јој су по сто ја ли и ра ни је. То што су са да по ме ша-
ни са дру ги ма, не ме ња њи хов ка рак тер, ко ји би се ја сни је и бо ље ви део да 
су оста ли из дво је ни, као по себ на це ли на, од ре ђе ног сми сла. Пи сци но вог 
ЗУП-а, исти на, на слу ћу ју да у ве зи са ни шта вим управ ним ак ти ма по сто ји 
не ки про блем, али не ви де ње гов пра ви сми сао и узрок. 

5. НИ ШТА ВОСТ И РУ ШЉИ ВОСТ УПРАВ НИХ АКА ТА:  
УПРАВ НО ПРА ВО И НЕ ПРИ МЕ РЕ НО ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ  

ГРА ЂАН СКО ПРАВ НИХ ПОЈ МО ВА

По де ла на ни шта ве и ру шљи ве управ не ак те не мо же да се са гле да ис-
прав но, уко ли ко се не во ди ра чу на о ши рем кон тек сту – о ње ном по ре клу и 
на чи ну на стан ка. Управ но пра во, као мла да гра на пра ва, по пут не ког „не-
мир ног де те та” (да ма ло убла жи мо Кр бе ко ве ре чи – en fant ter ri ble), че сто је 
за ди ра ло у дру ге гра не пра ва.76 Осла ња ју ћи се на њих, управ но пра во гра-
ди ло је соп стве не пој мо ве. Та ко је би ло и он да ка да је тре ба ло раз вр ста ти 
не за ко ни те управ не ак те: осло нац је про на ђен у гра ђан ско прав ним пој мо-
ви ма ни шта во сти и ру шљи во сти.77

За ко ном ипак ни су из вр ше не су штин ске про ме не у си сте му ван ред них прав них сред ста ва. 
На и ме, сва пи та ња ко ја су су штин ска за њи хов прав ни ре жим, а у ко ја сва ка ко не спа да ју 
са мо на зи ви по је ди них ван ред них прав них сред ста ва, као што су раз ло зи за упо тре бу, над-
ле жност ор га на за ре ша ва ње и ро ко ви у ко ји ма се мо гу ко ри сти ти, ни су бит ни је ме ња ни.” 
(Зо ран Ј. Лон чар, „Прав на сред ства у но вом За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку”, Збор ник 
ра до ва ПФНС, 4/2017, 1519) 

75 ЗУС, чл. 41, ст. 2 и чл. 42, ст. 3. 
76 Ivo Kr bek, „Uprav no pra vo i nje go vo raz gra ni če nje”, Ar hiv za prav ne i druš tve ne na u ke, 

3/1951, 351. 
77 I. Kr bek (1957), 72. 
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То што је ове пој мо ве, пр во бит но на ме ње не гра ђан ско прав ним по слови-
ма, у управ ном пра ву пр ва при хва ти ла не мач ка и ау стриј ска прав на те о ри ја, 
не тре ба да нас за чу ди. Раз лог је јед но ста ван: има ла је осло нац у та мо шњем 
гра ђан ском пра ву.78 Шта ви ше, у јед ном тре нут ку не мач ки ау то ри су и управ-
ни акт по че ли да де фи ни шу као прав ни по сао – пу бли ци стич ког, од но сно 
јав но прав ног ка рак те ра.79 

У гра ђан ском пра ву, пој мо ви ни шта во сти и ру шљи во сти део су уче ња 
о не ва жно сти прав них по сло ва. Ко ри шће њем ових пој мо ва, не ва же ћи прав-
ни по сло ви де ле се пре ма те жи ни санк ци је ко ја их по га ђа. Ни шта ви прав ни 
по сло ви по го ђе ни су стро гим по сле ди ца ма за то што су су прот ни јав ном 
по рет ку – при нуд ном пра ву и мо рал ним нор ма ма. Не до ста ци ру шљи вих 
прав них по сло ва не вре ђа ју ди рект но јав ни ин те рес; они су про тив ни ин те-
ре су са мих уче сни ка и за то су пра ће ни бла жим санк ци ја ма.80

Ни шта ви прав ни по сло ви не ма ју прав но деј ство и та ко је од са мог по чет-
ка. Ова по сле ди ца на сту па по си ли за ко на, а суд је са мо кон ста ту је де клара-
тив ном од лу ком, во де ћи о то ме ра чу на по слу жбе ној ду жно сти. На ни шта-
вост, на рав но, мо же да ука же и сва ко за ин те ре со ва но ли це, без вре мен ског 
огра ни че ња. Са дру ге стра не, ру шљи ви прав ни по сло ви има ју прав но деј ство: 
они се по ни шта ва ју, од лу ком кон сти ту тив ног ка рак те ра, а мо гу и да се уки-
ну, он да ка да уче сни ци та ко же ле. О ру шљи во сти прав них по сло ва не во ди 
се ра чу на по слу жбе ној ду жно сти, већ са мо на зах тев за ин те ре со ва ног ли ца, 
под нет у про пи са ном ро ку. Уко ли ко се њи хо во прав но деј ство у про пи са ном 
ро ку не оспо ри, до ла зи до кон ва ли да ци је.81 

Ни је тре ба ло да про ђе мно го вре ме на ка ко би по ста ло ја сно да ови гра-
ђан ско прав ни пој мо ви у управ но пра во не мо гу да се пре не су до слов но. 
Од мах је уо че но то да они у управ ном пра ву има ју дру га чи ји зна чај: за раз-
ли ку од гра ђан ско прав них по сло ва, не за ко ни ти управ ни ак ти ни су на чел но 
ни шта ви, већ обр ну то – ру шљи ви.82 Же ља да пре у зе ти пој мо ви у осно ви 
ипак са чу ва ју сво ју са др жи ну до ве ла је ау то ре управ ног пра ва пред озби љан 
про блем и уне ла у њи хо ве ста во ве број не про тив реч но сти. Сми сао пре у зе тих 

78 Као што ни је слу чај но ни то што се у фран цу ској те о ри ји управ ног пра ва го во ри о 
не по сто је ћим управ ним ак ти ма – по угле ду на по јам не по сто је ћих гра ђан ско прав них уго-
во ра, ко ји по ти че из фран цу ске те о ри је гра ђан ског пра ва. (Вид. Са ња М. Ра до ва но вић, 
Ни ко ли на Б. Ми шче вић, „О по де ли на не по сто је ће и ни шта ве уго во ре у до ма ћем пра ву”, 
Збор ник ра до ва ПФНС, 1/2020, 268) 

79 На управ ни акт та ко гле да Карл Кор ман, ја сно са оп шта ва ју ћи и то да се пој мо ви 
ни шта во сти и ру шљи во сти пре у зи ма ју из при ват ног пра ва. (Karl Kor mann, System der rechts-
geschäftlichen Sta at sak te: Ver wal tungs- und pro zeßrec htlic he Un ter suc hun gen zum all ge me i nen 
Teil des öffentlichen Rechts, Ber lin 1910, 21, 204, 208) 

80 Р. Ра до ше вић, 141-142. 
81 Ibid., 142. 
82 K. Kor mann, 216-217. 
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пој мо ва ука зи вао им је на то да ни шта вим управ ним ак ти ма тре ба да оду зму 
прав но деј ство, а ва же ће за ко но дав ство те ра ло их је на под ри ва ње соп стве-
них ста во ва, јер за то ни је увек пру жа ло прав ну осно ву. 

Су шти на про бле ма и је сте у то ме је да ли ни шта ви управ ни ак ти про-
из во де прав но деј ство. Осно ву за не га ти ван од го вор на ово пи та ње пру жа 
нам не мач ко пра во, ко је је у пре у зи ма њу гра ђан ско прав ног пој ма ни шта во-
сти оти шло нај да ље, до крај њих гра ни ца. Та мо где ова ква за кон ска осно ва 
не по сто ји, раз ли ко ва ње ни шта вих и ру шљи вих управ них ака та по ста ло је 
пред мет спор них те о риј ских кон струк ци ја. 

За што је по де ла не за ко ни тих управ них ака та на ни шта ве и ру шљи ве 
спор на? За то што управ ном ак ту при пи су је свој ства ко ја су су прот на ње го-
вој прав ној при ро ди. Обе леж ја ни шта во сти и ру шљи во сти при ме ре на су 
прав ном по слу, али не од го ва ра ју управ ном ак ту; не при клад на су, јер управ-
ни акт ни је прав ни по сао. Управ ни акт не сти че прав ну сна гу за то што та ко 
же ли ње гов до но си лац; из вор прав ног деј ства управ ног ак та је за кон, а не 
во ља ње го вог до но си о ца, као код прав ног по сла. Без за ко на, во ља до но си о-
ца управ ног ак та не по сто ји; она ни је, као код прав ног по сла, за ко ном са мо 
спу та на и огра ни че на. 

Управ ни акт је акт вла сти, акт ау то ри та тив ног ка рак те ра, из раз прав ног 
по рет ка у кон крет ном слу ча ју. Управ ни акт про ис ти че из за ко на и сто га се 
прет по ста вља да је за ко нит. Ова прет по став ка тре ба ло би да ва жи за све 
управ не ак те, а то прав на те о ри ја нај че шће и твр ди – па ра док сал но, чак и 
не мач ка.83 Све док се не утвр ди дру га чи је, управ ни акт оба ве зу је и про из-
во ди прав но деј ство. Прет по став ка за ко ни то сти не до зво ља ва да се управ ни 
акт све де на прав но ни шта. Од у зи ма ње управ ном ак ту прав ног деј ства по 
си ли за ко на ло гич ка је про тив реч ност, јер би по ау то ри те ту за ко на ње го ва 
оба ве зност и тре ба ло да на сту пи. 

Ка же се да за ко но да вац мо же све, па та ко, при ли ком про пи си ва ња по-
сле ди ца не за ко ни то сти управ них ака та, мо же и да за не ма ри њи хо ву спе ци-
фич ну прав ну при ро ду. По пут не мач ког за ко но дав ца, мо же да их про гла си 
прав но нео ба ве зу ју ћим – чак и на оп шти на чин, не пре ци зном и нео д ре ђе ном 
фор му ла ци јом, на ште ту прав не си гур но сти. Ако то пак не ура ди, он да ће 
прав на те о ри ја, по пут ау стриј ске, на сто ја ти да по сва ку це ну про на ђе ову 
„пра ву” ни шта вост, по ред оне „ла жне”, ко ју је по ну дио за ко но да вац. 

Ка да се за не ма ре пра ви ла ло ги ке, он да је у тој те о риј ској игри све мо-
гу ће. Ни шта ви управ ни ак ти час има ју, час не ма ју прав но деј ство. Час се 
де кла ра тив но утвр ђу је да су ни шта ви, а час се укла ња ју из прав ног по рет ка, 
кон сти ту тив ном од лу ком – не где чак и уки да ју. Ва же ње им се оспо ра ва, а 

83 „За све управ не ак те прет по ста вља се да су за ко ни ти и да ва же.” (Wal ter Jel li nek, 
Ver wal tun gsrecht, Ber lin 1931, 247) 



18

Дра ган Л. Мил ков, Ратко С. Радошевић, Не за ко ни ти управ ни ак ти (1–24)

прет по ста вља се да су за ко ни ти. Ни шта вост се са мо кон ста ту је, а твр ди се 
да је та ква кон ста та ци је ну жна. Мо гу да бу ду од ре ђе ни пре ци зним на бра ја-
њем, а мо гу и да за ви се од про це не у сва ком кон крет ном слу ча ју. Мо гу да 
се по би ја ју, а мо гу и да се иг но ри шу – до ду ше, на соп стве ни ри зик. 

Све су то про тив реч но сти ко је не би тре ба ло да по сто је. Још ва жни је 
је то што на ше пра во не да је осно ву за њих. У на шем пра ву раз ли ка из ме ђу 
ни шта вих и ру шљи вих управ них ака та не огле да се у њи хо вом прав ном 
деј ству, јер га и јед ни и дру ги има ју. Прав но деј ство гу бе тек он да ка да се 
ста ве ван сна ге, а до то га у од но су на све не за ко ни те управ не ак те ре дов но 
до ла зи по ни шта ва њем. Раз ли ка се сво ди на рок за по ни шта ва ње и мо гућ ност 
кон ва ли да ци је: ни шта ви управ ни ак ти мо гу да из гу бе прав но деј ство увек, 
а ру шљи ви нај че шће до од ре ђе ног мо мен та. 

Осно ве не ма ни за ис тра ја ва ње у ста ву да се ни шта вост са мо утвр ђу је, 
а ру шљи вост от кла ња кон сти ту тив ном од лу ком. По ни шта ва ње је увек кон-
сти ту тив ног ка рак те ра, без об зи ра на то да ли је прет ход но утвр ђе на ни шта-
вост или ру шљи вост управ ног ак та. То су са мо раз ли чи ти еле мен ти јед ног 
управ ног ак та – не до ста так нај пре мо ра да се кон ста ту је, а за тим и да се 
от кло ни. Ис ход је исти: управ ни акт укла ња се из прав ног по рет ка ре тро ак-
тив но, та ко што се от кла ња ју све прав не по сле ди це ко је је до та да ство рио.84 

Ка да раз ли ку све де мо на пра ву ме ру, он да по де ла на ни шта ве и ру шљи-
ве управ не ак те оста је без из вор ног сми сла и под ло ге. У но вом окру же њу, 
ни шта вост и ру шљи вост не раз ма тра ју се ви ше у кон тек сту на стан ка и пу-
но ва жно сти управ ног ак та – са гле да ва ју се из угла ње го ве прав но сна жно сти. 
Пи та ње ви ше ни је да ли управ ни акт сту па у прав ни по ре дак, не го да ли он 
мо же да оп ста не у том прав ном по рет ку. Не ра ди се ви ше ни о ра зли ци из-
ме ђу по вре де јав ног по рет ка и при ват ног ин те ре са. Не за ко ни ти управ ни 
ак ти увек вре ђа ју јав ни по ре дак, али су ни шта ви са мо он да ка да та по вре да 
има по себ ну те жи ну, до вољ ну да на че ло за ко ни то сти од не се трај ну пре ва гу 
над на че лом прав не си гур но сти: ни шта вост је сто га трај ни из у зе так од прав-
но сна жно сти управ ног ак та. 

Ли ше ни из вор ног сми сла, пој мо ви ни шта во сти и ру шљи во сти у управ-
ном пра ву не мо гу до след но и ло гич ки ис прав но да се из гра де. Њи хов обим 
је про мен љив, а ме ри ла раз ли ко ва ња не до вољ на и по ме ша на. Трај но од сту-

84 „Прав ни по ре дак мо же овла сти ти је дан спе ци ја лан ор ган да из ја ви да је нор ма не-
ва же ћа, што зна чи да по ни шти нор му с ре тро ак тив ним деј ством, та ко да прав не по сле ди це 
ко је су пре то га на ста ле на осно ву нор ме бу ду по ни ште не. То се обич но – али не и тач но – 
ка рак те ри ше ти ме што се ка же да је нор ма би ла не пу но ва жна ab ini tio или да је про гла ше на 
за ‚не пу но ва жну и не по сто је ћу‘. ‚Про гла ша ва ње‘ о ко ме је реч има, ме ђу тим, не са мо де-
кла ра то ран, не го и кон сти ту ти ван ка рак тер. Без те де кла ра ци је над ле жног ор га на нор ма се 
не мо же сма тра ти не пу но ва жном.” (Ханс Кел зен, Оп шта те о ри ја пра ва и др жа ве [превели 
Ра до мир Д. Лу кић и Ми ло рад В. Симић], Бе о град 2010, 248) 
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па ње од прав но сна жно сти, на пр ви по глед, мо жда де лу је као нај о чи глед ни-
ји кри те ри јум раз ли ко ва ња, али, на жа лост, ни је са свим по у здан. По не кад 
се не за ко ни ти управ ни ак ти укла ња ју из прав ног по рет ка без вре мен ског 
огра ни че ња не за то што са др же нај те же гре шке, већ за то што то зах те ва ју 
не ки дру ги, спе ци фич ни раз ло зи и окол но сти. Ни по сту па ње по слу жбе ној 
ду жно сти ни је ка дро да учи ни ви ше за ову по де лу – оно по не кад до ла зи до 
из ра жа ја и у од но су на ру шљи ве управ не ак те. 

Све су то не по у зда ни кри те ри ју ми, јер је и са ма по де ла не при ме ре на 
прав ној при ро ди управ ног ак та и на чи ну на ко ји се он ста вља ван сна ге, 
упо тре бом раз ли чи тих прав них сред ста ва. То и је сте сми сао: управ ни ак ти 
се ста вља ју ван сна ге упо тре бом прав них сред ста ва. Сва ко од прав них сред-
ста ва упо тре бља ва се из од ре ђе них раз ло га и до во ди до од ре ђе них по сле-
ди ца. Не за ко ни тост је сте нај че шћи раз лог за њи хо во ко ри шће ње, али не и 
је ди ни. По не кад је то не це лис ход ност, а по не кад се уоп ште ни не ра ди о 
гре шка ма, већ о по тре би за ускла ђи ва њем са про ме ње ним јав ним ин те ре сом. 
О прав ним сред стви ма управ но пра во би и тре ба ло да во ди ра чу на, а не о 
не ка квој по де ли пре у зе тој из гра ђан ског пра ва. 

За сле пље ни гра ђан ско прав ним пој мо ви ма, не ви ди мо да раз два ја ње 
не за ко ни тих управ них ака та у две ка те го ри је ни ка да ни је ни би ло циљ. 
Сми сао је од у век био у то ме да се по себ но из дво је и на гла се они управ ни 
ак ти ко ји са др же нај те же по вре де за ко на. То, ме ђу тим, не зна чи да сви оста-
ли мо гу да се свр ста ју у јед ну хо мо ге ну ка те го ри ју ру шљи вих. О ни шта во-
сти мо же мо да го во ри мо са мо услов но и опре зно, ни у јед ном тре нут ку не 
за бо ра вља ју ћи дру га чи је и спе ци фич но зна че ње овог из ра за у управ ном 
пра ву. Же ља да се оде ко рак да ље, да се на су прот ни шта вих по ста ве и ру-
шљи ви управ ни ак ти, са мо скри ва то спе ци фич но зна че ње и до во ди нас у 
за блу ду – ви ше је штет на не го ко ри сна. 

6. ЗА КЉУ ЧАК

Не за ко ни тим управ ним ак ти ма на зи ва ју се они ко ји са др же ди рект не 
по вре де за ко на, ко је на прав но деј ство управ ног ак та оста вља ју од ре ђе не 
по сле ди це. Тип ски по сма тра но, по вре де мо гу да се све ду на две основ не 
гру пе – фор мал но прав не и ма те ри јал но прав не. Њи хов ути цај на прав но деј-
ство управ ног ак та, ме ђу тим, за ви си од јед не дру ге кла си фи ка ци је: оне која 
се осла ња на те жи ну учи ње не по вре де. 

По ла зе ћи од те жи не гре шке, прав на те о ри ја, пр вен стве но не мач ка и 
ау стриј ска, де ли управ не ак те на ни шта ве и ру шљи ве. Ни шта ви управ ни 
ак ти са др же те же по вре де за ко на, а ру шљи ви лак ше. Озбиљ ни је гре шке до-
во де до озбиљ ни јих по сле ди ца: сма тра се у не ким зе мља ма да ни шта ви 
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управ ни ак ти не ма ју ни ка кво прав но деј ство. Они не ва же, не мо ра ју да се 
укло не из прав ног по рет ка, а њи хо ва ни шта вост, евен ту ал но, мо же да се кон-
ста ту је. Ру шљи ви управ ни ак ти има ју прав но деј ство и ва же све док се не 
ста ве ван сна ге. 

О ни шта вим и ру шљи вим управ ним ак ти ма ду го већ пи ше и на ша 
прав на те о ри ја. Че сто по угле ду на не мач ку и ау стриј ску, из во де ћи слич не 
за кључ ке о то ме ко ји управ ни ак ти оба ве зу ју, а ко ји не. Ње ни ста во ви, на-
жа лост, ни су увек до след ни и ло гич ни. На ши ау то ри по ла зе од не ва жно сти 
ни шта вих управ них ака та, а он да не ги ра ју и обез вре ђу ју соп стве не из ја ве. 
У тим про тив реч ним тврд ња ма управ ни акт исто вре ме но је и без прав не 
сна ге и прет по ста вље но за ко нит; ре ак ци ја на ни шта вост исто вре ме но је и 
де кла ра тив на и ну жна. 

Узрок ових про тив реч но сти је ја сан: раз ли ка из ме ђу ни шта во сти и ру-
шљи во сти из вор но је на ста ла у гра ђан ском пра ву и би ла на ме ње на прав ним 
по сло ви ма. Упр кос ње го вој бит но дру га чи јој прав ној при ро ди, ова свој ства 
при до да та су и управ ном ак ту. Иа ко све сна то га да њи хо во пре у зи ма ње мора 
да пра ти из ве сно при ла го ђа ва ње, на у ка управ ног пра ва ипак је же ле ла да 
очу ва њи хов по чет ни сми сао, ко ји ци ља на прав но деј ство управ ног ак та. 

Не мач ки ау то ри има ју за то осно ва и у ва же ћем пра ву, за то што је њи хов 
за ко но да вац остао нај бли жи гра ђан ско прав ним узо ри ма – ни шта ве управ не 
ак те из ри чи то је ли шио прав ног деј ства. За ау стриј ске пи сце то већ не ва жи: 
из њи хо вог за ко но дав ства про из ла зи да се управ ни ак ти огла ша ва ју ни шта-
вим са мо за убу ду ће. За њих пра ва ни шта вост ни не про из ла зи из за ко на – 
они је тра же у те о риј ским кон струк ци ја ма и суд ској прак си. 

И код нас се по де ла на ни шта ве и ру шљи ве управ не ак те ви ше об ли кује 
те о риј ски, не го што се из во ди из ва же ћег пра ва. По зи тив но пра во ука зу је 
је ди но на по сто ја ње јед не по себ не ка те го ри је не за ко ни тих управ них ака та, 
на зва них ни шта вим. Они са др же нај те же по вре де за ко на, али то не зна чи да 
не ма ју ни ка кво прав но деј ство. На про тив, има ју га све док не бу ду ста вље-
ни ван сна ге. 

Ни шта ви управ ни ак ти ра ни је су би ли за ко ном име но ва на и из дво је на 
ка те го ри ја у окви ру по себ ног ван ред ног прав ног сред ства у управ ном по ступ-
ку. У скла ду са на зи вом тог ван ред ног прав ног сред ства, они су огла ша ва ни 
ни шта вим. На ше огла ша ва ње ни шта вим, ме ђу тим, зна чи ло је по ни шта ва ње 
управ ног ак та, а не пу ку по твр ду о то ме да он не ва жи од са мог по чет ка. 

По гре шно ту ма че ћи ра ни је про пи се, наш за ко но да вац же лео је да их 
по пра ви. На ко ји на чин? Та ко што је огла ша ва ње ре ше ња ни шта вим из ба цио 
са спи ска ван ред них прав них сред ста ва. При вид но де лу је да су ти ме из на-
шег за ко но дав ства из ба че ни и ни шта ви управ ни ак ти – су штин ски, на рав но, 
ни су. Они су још увек ту, са мо се са кри ва ју у окви ру но вог ван ред ног прав-
ног сред ства – по ни шта ва ња ко нач ног ре ше ња. 
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Су жа ва ње про бле ма на јед ну ка те го ри ју не за ко ни тих управ них ак та 
спре ча ва нас да уо чи мо оно нај ва жни је: про блем по ти че из це ли не. Оног 
тре нут ка ка да оста не без из вор ног ме ри ла, по де ла управ них ака та на ни-
шта ве и ру шљи ве не ма ви ше ни ка квог сми сла. То је де о ба гра ђан ско прав них 
по сло ва, не при клад на за управ не ак те. У управ ном пра ву она до би ја пот пу-
но но ви кон текст: ви ше се не ра ди о то ме да ли управ ни акт ва жи; ра ди се 
о ње го вој прав но сна жно сти и пре стан ку ва же ња. 

Не за ко ни ти управ ни ак ти укла ња ју се из прав ног по рет ка упо тре бом 
прав них сред ста ва, а сва ко прав но сред ство ко ри сти се из про пи са них раз-
ло га и до во ди до про пи са них по сле ди ца. Из два ја ње управ них ака та са нај-
те жим по вре да ма за ко на, ко је пра ти трај но од сту па ње од прин ци па прав но-
сна жно сти, не зах те ва ни ка кву да љу по де лу, чак ни он да ка да их на зо ве мо 
ни шта вим. Та ко их на зи ва мо услов но, из спе ци фич них раз ло га и по тре ба, а 
не за то што су део по де ле у ко јој на спрам њих сто је оста ли не за ко ни ти 
управ ни ак ти, на зва ни ру шљи вим. 

По сма тра ју ћи на ше пра во, мо же се кон ста то ва ти да се у по је ди ним 
про пи си ма по ми њу ни шта ви управ ни ак ти. То је слу чај са За ко ном о управ-
ним спо ро ви ма, као и са по је ди ним про пи си ма у од ре ђе ним обла сти ма. С 
дру ге стра не, у управ но прав ним про пи си ма се не ја вља озна ча ва ње управ-
них ака та као ру шљи вих. За на ше пра во је, не сум њи во, ка рак те ри стич но то 
да и ак ти ко ји се на зи ва ју или се у те о ри ји сма тра ју ни шта вим, има ју сво је 
пу но прав но деј ство све док на за ко нит на чин не бу ду укло ње ни. За ак те 
ко ји се код нас на зи ва ју ни шта вим ка рак те ри стич но је то да се мо гу укло-
ни ти из прав ног по рет ка у би ло ко је до ба. Они, по пра ви лу, са др же те же 
по вре де за ко на, иа ко то пра ви ло мо же да тр пи из у зет ке. Но, све је ствар 
кон вен ци је, па и по де ла на ни шта ве и ру шљи ве управ не ак те. 
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Rechtswi dri ge Ver wal tung sak te

Zusammenfassung:In ser bischerVer wal tun gsrechtswis sen schaft wer den 
die rechtswi dri gen Ver wal tung sak te, nach dem Vor bild von de utscher und öster-
reichischer Rechtsle hre, tra di ti o nell in nic hti gen und an fec htba ren ge te ilt. Di e se 
Te i lung ze igt sich je doch nicht lo gisch. Das Ha uptpro blem er gibt sich aus der 
Fra ge, ob nic hti ge Ver wal tung sak te rechtswirk sam sind. Ser bische Au to ren be-
ant wor ten di e se Fra ge wi der sprüchlich. Der Grund dafür ist ein fach: Ihre An sic hten 
stützen sich nicht au sre ic hend auf gel ten des Recht. Sie stützen sich zu se hr auf die 
gle ic hna mi ge zi vil rec htlic he Te i lung, die dem Ver wal tun gsrecht und der Rechts-
na tur des Ver wal tung sakts nicht an ge mes sen ist. Da in ser bischem Recht nic hti ge 
Ver wal tung sak te rechtswirk sam sind, ver li ert di e se Te i lung ihre ur sprünglic he 
zi vil rec htlic he Be de u tung. Oh ne di e se Be de u tung macht die Te i lung ke i nen Sinn 
me hr – sie ist eher schädlich als hil fre ich. Aus dem gel ten den Recht kann nur ei ne 
be son de re Ka te go rie von Ver wal tung sak ten ab ge le i tet wer den, die un ter be stim mten 
Be din gun gen als nic htig be ze ic hnet wer den können. Es han delt sich um Ver wal-
tung s ak te mit den be son ders schwe ren Rechtswi drig ke i ten, die je der ze it aus der 
Rec htsord nung auf ge ho ben wer den können. Der Ver such dem ge genüber  al le an de re 
rechtswi dri ge Ver wal tung sak te als an fec htbar zu be ze ic hnen ist nicht lo gisch und 
kann nicht ko se qu ent dur chgeführt  wer den – in sbe son de re nicht nach zi vil rec ht-
lic hen Kri te rien. 

Schlüsselwörter: Rechtmäßig ke it der Ver wal tung, rechtswi dri ge Ver wal tungs-
ak te, nic hti ge Ver wal tung sak te, an fec htba re Ver wal tung sak te, Nic htig ke it, An fec ht-
bar ke it und Auf heb bar ke it. 
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