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BEZDRZAVINSKA ZALOGA NA POKRETNIM STVARIMA*

SAŽETAK: Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima 
upisanim u registar ureduje se bezdržavinska zaloga, tj. zaloga, bez 
predaje u državinu, pokretnih stvari i prava radi obezbedenja potra- 
živanja poverioca, ugovor o zalozi, prava i obaveze ugovomih stra- 
na, upis založnog prava u registar, namirenje založnog poverioca i 
prestanak založnog prava, s tim što se na pravne odnose koji nisu 
uredeni ovim zakonom primenjuju propisi kojima se ureduju obliga- 
cioni i svojinskopravni odnosi i drugi propisi, dakle, pre svega — 
odredbe Zakona o obligacionim odnosima o ručnoj zalozi, kao i Za- 
kon o osnovama svojinskopravnih odnosa.

Ključne reči: bezdržavinska zaloga, hipoteka, obezbedenje po- 
traživanja

Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u regi
star' ureduje se bezdržavinska zaloga, tj. zaloga, bez predaje u državinu, 
pokretnih stvari i prava radi obezbedenja potraživanja poverioca, ugovor 
o zalozi, prava i obaveze ugovomih strana, upis založnog prava u regi
star, namirenje založnog poverioca i prestanak založnog prava, s tim što 
se na pravne odnose koji nisu uredeni ovim zakonom primenjuju propisi 
kojima se ureduju obligacioni i svojinskopravni odnosi i drugi propisi,^ 
dakle, pre svega — odredbe Zakona o obligacionim odnosima o ručnoj

* Rad primljen: 04. 05. 2010. godine.
' „Službeni glasnik RS”, br. 57/2003, 61/2005 
2 Clan 1.
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zalozi, kao i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Dakle, u sluca- 
ju bezdržavinske zaloge ovi zakoni su u odnosu posebnog prema opštem, 
gde Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar 
predstavlja lex specialis, a Zakon o obligacionim odnosima lex gene rails, 
tako da posebne norme prvog zakona isključuju opšte norme drugog za- 
kona, a i nekih drugih opštih propisa, kao što je Zakon o osnovama svo
jinskopravnih odnosa.

1. Osnovna načela bezdržavinske zaloge: 
formalizam, pravo prvenstva i pravo sledovanja

Ugovorom o zalozi obavezuje se zalogodavac prema poveriocu da 
mu pruži obezbedenje za njegovo potraživanje tako sto ce se poverioce- 
vo pravo na stvari zalogodavca upisati u registar založnog prava (u da- 
Ijem tekstu: Registar zaloge). Zalogodavac može biti dužnik ili trece lice.  ̂
Ugovorom 0 zalozi ureduju se prava i obaveze zalogodavca i poverioca. 
Ugovor o zalozi sadrzi naročito: dan zaključenja, ime i prezime ili fiimu, 
prebivaliste ili boravište, odnosno sedište poverioca i zalogodavca, kao i 
dužnika ako su to različita lica, predmet založnog prava sa potrebnim 
obeležjima i podatke o potraživanju koje se obezbeduje založnim pravom. 
Ugovor o zalozi zaključuje se u pismenoj formi.

Poverilac stice založno pravo upisom u Registar zaloge, osim ako 
nije drukcije odredeno zakonom, ah ako je zalogodavac založio stvar na 
kojoj nema pravo svojine ili ako zaloga nije punovažna iz drugih razlo- 
ga, upis u Registar zaloge ne proizvodi pravno dejstvo.

Upis založnog prava u Registar zaloge mogu tražiti poverilac ili za
logodavac, s tim sto ako upis traži poverilac potrebna je izricita izjava 
zalogodavca da pristaje da poverilac upiše založno pravo u Registar.

Poverilac čije je založno pravo upisano u Registar zaloge može se 
naplatiti iz vrednosti predmeta založnog prava pre ostalih poverilaca, ako 
mu njegovo potraživanje ne bude isplaceno o dospelosti.'* Iz citirane za- 
konske odredbe proizlazi jedno od obeležja zaloge kao stvamog prava, a 
to je pravo prvenstva. Stvama prava su apsolutna prava i imaju dejstvo 
prema svim trecim licima (erga omnes) iz čega proizilazi i pravo prven
stva. Pravo prvenstva se sastoji u tome sto je stvamo pravo jace u kon- 
kurenciji sa obligacionim pravom kao i sa istovrsnim stvamim pravom 
kasnijeg datuma.^ Dakle, kad je jedna stvar založena nekolicini poverila
ca, red po kome se isplacuju njihova potraživanja iz vrednosti založene 
stvari odreduje se prema datumu nastanka njihovih založnih prava. Kao 
i kada je reč o ostalim stvamim pravima primenjuje se načelo prior tem

3 Osnovne odredbe iz cl. 1—8. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upi
sanim u registar sadrže načela bezdržavinske zaloge.

Član 6. stav 1. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.
3 0 . Siankovic—M. Orlic, navedeno delo, str. 3.
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pore potior iure. Trenutak kada je nastalo potraživanje koje je obezbede- 
no zalogom nema uticaja na pravo prvenstva.*

Pravo poverioca čije je založno pravo upisano u Registar zaloge da 
se naplati iz vrednosti predmeta založnog prava, ima dejstvo i prema tre- 
cem lieu koje je predmet založnog prava pribavilo od zalogodavca, kao i 
prema docnijim pribaviocima predmeta založnog prava.’ Reč je o pravu 
sledovanja koje se sastoji u tome što imalac stvarnog prava može ovo vr- 
šiti protiv svakog treceg u čijim se rukama nade stvar, bilo bespravno bi- 
lo po nekom slabijem pravnom osnovu.*

Založnim pravom može se obezbediti novčano potraživanje čiji je iz- 
nos izražen u domacoj ili stranoj valuti, i to odreden iznos glavnog potra- 
živanja, dužna kamata i troškovi ostvarenja naplate potraživanja. Zalo- 
žnim pravom mogu se obezbediti i buduca, kao i usiovna potraživanja, 
ali se u tom slucaju u Registar zaloge upisuje najviši iznos glavnog potra- 
živanja do kojeg založno pravo obezbeduje usiovna ili buduca potraživa- 
nja.’ Prema stavu pravne teorije do odstupanja od nacela akcesornosti 
dolazi i u slucaju obezbedenja buduceg ili uslovnog potraživanja.'°

U slucaju stecajnog postupka nad imovinom zalogodavca, na nami- 
renje iz vrednosti predmeta založnog prava primenjuju se pravila zakona 
kojim se ureduje stečaj, dakle posebna pravila iz člana 38. Zakona o ste- 
cajnom postupku" prema kome razlučni poverioci zadržavaju svoje pravo 
prioriteta i u stečajnom postupku, na način na koji je ono ustanovljeno 
drugim propisima (npr. o založnom pravu, hipoteci, itd.). Samim tim, raz- 
lucni poverioci imaju pravo prioritetnog namirenja iz sredstava stečenih 
prodajom imovine koja je predmet njihovog obezbedenja.

2. Pokretne stvari, suvlasnički udeli i buduce stvari 
kao predmet založnog prava

Predmet založnog prava, u smislu ovog zakona, samo su pokretne 
stvari. To može biti individualno odredena stvar kojom zalogodavac mo- 
že slobodno raspolagati.'’ Založiti se mogu i pokretne stvari odredene po 
vrsti, ako je ugovorom o zalozi odredena kolicina ili broj i način na koji 
se mogu razlikovati od drugih stvari iste vrste, dakle koje su na neki na- 
čin individualizirane, npr. roba koja se nalazi odvojena u skladistu. Pred
met založnog prava može biti i zbir pokretnih stvari, kao što je roba u

6 O. Stanković—M. Orlić, navedeno delo, str. 390.
7 Clan 6. Slav 2. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u re

gistar.
8 O. Stanković—M. Orlic, navedeno delo, str. 3.
9 Clan 7. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.

U> O. Stanković—M. Orlic, navedeno delo, str. 375.
* ■ „Službeni glasnik RS” broj 84/04. od 24. jula 2004. godine
>2 Predmet založnog prava, odnosno stvari na kojima može biti konstituisana bezdr- 

žavinska zaloga, odredene su u Č1. 9— 14. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima 
upisanim u registar.
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zalozi, kao i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Dakle, u sluca- 
ju bezdržavinske zaloge ovi zakoni su u odnosu posebnog prema opstem, 
gde Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar 
predstavlja lex specialis, a Zakon o obligacionim odnosima lex generalis, 
tako da posebne norme prvog zakona isključuju opšte norme drugog za- 
kona, a i nekih drugih opstih propisa, kao sto je Zakon o osnovama svo
jinskopravnih odnosa.

1. Osnovna načela bezdržavinske zaloge: 
formalizam, pravo prvenstva i pravo sledovanja

Ugovorom o zalozi obavezuje se zalogodavac prema poveriocu da 
mu pruži obezbeđenje za njegovo potraživanje tako sto ce se poverioce- 
vo pravo na stvari zalogodavca upisati u registar založnog prava (u da- 
Ijem tekstu: Registar zaloge). Zalogodavac može biti dužnik ili trece lice.  ̂
Ugovorom o zalozi ureduju se prava i obaveze zalogodavca i poverioca. 
Ugovor o zalozi sadrži naročito: dan zaključenja, ime i prezime ili firmu, 
prebivaliste ili boraviste, odnosno sedište poverioca i zalogodavca, kao i 
dužnika ako su to razlicita lica, predmet založnog prava sa potrebnim 
obeležjima i podatke o potraživanju koje se obezbeduje založnim pravom. 
Ugovor o zalozi zaključuje se u pismenoj formi.

Poverilac stiče založno pravo upisom u Registar zaloge, osim ako 
nije drukčije odredeno zakonom, ali ako je zalogodavac založio stvar na 
kojoj nema pravo svojine ili ako zaloga nije punovažna iz drugih razlo- 
ga, upis u Registar zaloge ne proizvodi pravno dejstvo.

Upis založnog prava u Registar zaloge mogu tražiti poverilac ili za
logodavac, s tim sto ako upis traži poverilac potrebna je izricita izjava 
zalogodavca da pristaje da poverilac upise založno pravo u Registar.

Poverilac cije je založno pravo upisano u Registar zaloge može se 
naplatiti iz vrednosti predmeta založnog prava pre ostalih poverilaca, ako 
mu njegovo potraživanje ne bude isplaceno o dospelosti.'* Iz citirane za- 
konske odredbe proizlazi jedno od obeležja zaloge kao stvamog prava, a 
to je pravo prvenstva. Stvama prava su apsolutna prava i imaju dejstvo 
prema svim trecim licima (erga omnes) iz cega proizilazi i pravo prven
stva. Pravo prvenstva se sastoji u tome sto je stvamo pravo jace u kon- 
kurenciji sa obligacionim pravom kao i sa istovrsnim stvarnim pravom 
kasnijeg datuma.^ Dakle, kad je jedna stvar založena nekolicini poverila
ca, red po kome se isplacuju njihova potraživanja iz vrednosti založene 
stvari odreduje se prema datumu nastanka njihovih založnih prava. Kao 
i kada je reč o ostalim stvarnim pravima primenjuje se načelo prior tem

3 Osnovne odredbe iz čl. 1—8. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upi
sanim u registar sadrže načela bezdržavinske zaloge.

* Član 6. stav 1. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.
5 O. Stankovic—M. Orlic, navedeno delo, str. 3.
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pore potior iure. Trenutak kada je nastalo potraživanje koje je obezbede- 
no zalogom nema uticaja na pravo prvenstva.®

Pravo poverioca čije je založno pravo upisano u Registar zaloge da 
se naplati iz vrednosti predmeta založnog prava, ima dejstvo i prema tre- 
cem lieu koje Je predmet založnog prava pribavilo od zalogodavca, kao i 
prema docnijim pribaviocima predmeta založnog prava.’ Reč je o pravu 
sledovanja koje se sastoji u tome što imalac stvarnog prava može ovo vr- 
siti protiv svakog treceg u čijim se rukama nade stvar, bilo bespravno bi- 
lo po nekom slabijem pravnom osnovu.*

Založnim pravom može se obezbediti novčano potraživanje čiji je iz- 
nos izražen u domacoj ili stranoj valuti, i to odreden iznos glavnog potra- 
živanja, dužna kamata i troškovi ostvarenja naplate potraživanja. Zalo- 
žnim pravom mogu se obezbediti i buduca, kao i uslovna potrazivanja, 
ali se u tom slučaju u Registar zaloge upisuje najviši iznos glavnog potra- 
živanja do kojeg založno pravo obezbeduje uslovna ili buduca potraživa- 
nja.® Prema stavu pravne teorije do odstupanja od nacela akcesornosti 
dolazi i u slučaju obezbeđenja budućeg ili uslovnog potraživanja.'®

U slučaju stečajnog postupka nad imovinom zalogodavca, na nami- 
renje iz vrednosti predmeta založnog prava primenjuju se pravila zakona 
kojim se uređuje stečaj, dakle posebna pravila iz člana 38. Zakona o ste- 
čajnom postupku“ prema kome razlučni poverioci zadržavaju svoje pravo 
prioriteta i u stečajnom postupku, na način na koji je ono ustanovljeno 
drugim propisima (npr. o založnom pravu, hipoteci, itd.). Samim tim, raz- 
lučni poverioci imaju pravo prioritetnog namirenja iz sredstava stečenih 
prodajom imovine koja je predmet njihovog obezbeđenja.

2. Pokretne stvari, suvlasnički udeli i buduće stvari 
kao predmet založnog prava

Predmet založnog prava, u smislu ovog zakona, samo su pokretne 
stvari. To može biti individualno odredena stvar kojom zalogodavac mo- 
že slobodno raspolagati.’’ Založiti se mogu i pokretne stvari određene po 
vrsti, ako je ugovorom o zalozi određena količina ili broj i način na koji 
se mogu razlikovati od drugih stvari iste vrste, dakle koje su na neki na- 
čin individualizirane, npr. roba koja se nalazi odvojena u skladištu. Pred
met založnog prava može biti i zbir pokretnih stvari, kao što je roba u

 ̂ O. Stanković—М. Orlić, navedeno delo, str. 390.
’ Član 6. stav 2. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u re

gistar.
* O. Stanković—М. Orlić, navedeno delo, str. 3.
9 Član 7. Zakona o založnom pravu na ptokretnim stvarima upisanim u registar.

O. Stanković—М. Orlić, navedeno delo, str. 375.
■ ̂  „Službeni glasnik RS” broj 84/04. od 24. jula 2004. godine
'2 Predmet založnog prava, odnosno stvari na kojima može biti konstituisana bezdr- 

žavinska zaloga, određene su u čl. 9— 14. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima 
upisanim u registar.

493



određenom skladištu ili prodavnici, inventar koji služi za obavljanje pri- 
vredne delatnosti i drugo, u skladu sa ugovorom o zalozi. Predmet zalo- 
žnog prava može biti pravo potraživanja zalogodavca prema dužniku i u 
slučaju da je založni poverilac dužnik zalogodavca, osim potraživanja čiji 
je prenos zabranjen zakonom i onih koja su vezana za ličnost ili se ne 
mogu prenositi na dragog. Založno pravo na potraživanju stiče se upisom 
u Registar zaloge. Predmet založnog prava mogu biti i druga imovinska 
prava kojima njihov imalac može slobodno raspolagati. Odredbe o zalozi 
stvari primenjuju se i na zalogu potraživanja i drugih prava, ako za njih 
nije propisano što drugo.

Dok ne bude pismeno obavešten o nastanku založnog prava dužnik 
založenog potraživanja može ispunjavati svoju obavezu zalogodavcu. O 
zalozi potraživanja dužnika mogu obavestiti zalogodavac ili Založni pove
rilac. Od dana dostavljanja obaveštenja o postojanju založnog prava du- 
žnik založenog potraživanja može ispuniti dug samo založnom poveriocu 
a ne i zalogodavcu, osim ako je založni poverilac dao drukčija uputstva. 
Izvod iz registra o tome da poverilac ima založno pravo na potraživanju 
je dokaz za dužnika založenog potraživanja da potraživanje isplati zalo- 
žnom poveriocu.

Suvlasnički udeo pokretne stvari ili zbira pokretnih stvari može biti 
predmet zaloge, a takođe i idealni deo imovinskih prava može se založiti.

Predmet založnog prava mogu biti stvari ili prava koje ce zalogoda
vac pribaviti u buducnosti, a u tom slučaju založno pravo nastaje kad za
logodavac stekne pravo svojine na stvari, odnosno pravo potraživanja ili 
drugo imovinsko pravo. Poverilac ima pravo da traži da se u Registar za
loge upise založno pravo na buducoj stvari.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na zalogu brodova i vazdu- 
hoplova, za koje su ustanovljeni registri prema posebnim propisima. Od
redbe ovog zakona ne primenjuju se na zalogu hartija od vrednosti, za 
koje je ustanovljen registar prema posebnim propisima u koji se upisuju 
prava trecih lica na hartijama od vrednosti. Odredbe ovog zakona prime
njuju se na zalogu prava intelektualne svojine, a zaloga na tim pravima 
upisuje se u registar zavoda nadležnog za intelektualnu svojinu, i to; regi
star žigova, registar patenata, registar malih patenata, registar modela, re
gistar uzoraka, registar geografskih oznaka porekla i registar topografija.

3. Stranke iz ugovora o bezdržavinskoj zalozi 
— založni poverilac i zalogodavac kao dužnik ili trece lice

Založni poverilac je poverilac koji je stekao založno pravo upisom u 
Registar zaloge.

Založni poverilac ili više njih mogu odrediti trece lice ili jednog od 
njih da preduzima pravne radnje radi zaštite i namirenja založenog potra- 
živanja, koje u tom slučaju ima prava založnog poverioca u odnosu na 
zalogodavca, a u registar zaloge upisace se ime treceg lica, umesto zalo- 
žnih poverilaca.
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Zalogodavac je dužnik koji ima pravo svojine na pokretnoj stvari ili 
svojstvo imaoca nekog prava kojim može slobodno raspolagati. Medutim, 
zalogodavac može biti i trece lice koje pruža obezbeđenje za tudi dug.'^

4. Pravna dejstva ugovora o zaiozi na predmet zaloznog prava 
— državina, zakup, otudenje i pravo sledovanja

Zalogodavac je dužan da, po zaključenju ugovora o zaiozi, čuva 
predmet založnog prava sa pažnjom dobrog domacina, odnosno dobrog 
privrednika, kao i da održava predmet založnog prava u ispravnom stanju 
i vrši potrebne opravke na njemu, a ugovorom o zaiozi može se predvide- 
ti obaveza zalogodavca da osigura predmet založnog prava, što znači da 
osiguranje nije obavezno.'**

Zalogodavac i posle upisa založnog prava u Registar zaloge ima pra
vo da drži predmet založnog prava. To je bitna odlika Zakona o zalo- 
žnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, tj. bezdržavinska 
zaloga, dakle zaloga bez predaje u državinu poveriocu pokretnih stvari ra- 
di obezbedenja njegovih potraživanja. U savremenim pravnim sistemima 
pojavljuju se i slični slučajevi bezdržavinske zaloge. U modernom pravu 
pojavljuju se novi oblici zalaganja, kao što su zalaganje robe u magacinu, 
zalaganje alata i opreme, zalaganje robe u skladistima itd. U navedenim 
slučajevima zalažu se pokretne stvari, ali njih dužnik ne predaje poverio
cu u državinu već ostaju u njegovim rakama, a zalaganje i publicitet se 
postižu upisom u razne vrste javnih registara. Zbog toga, prema jednom 
mišljenju u ovom slucaju rec je o hipoteci,'^ a po drugom o bezdržavin- 
skoj zaiozi.'®

Medutim, ako o dospelosti ne ispuni obavezu prema založnom po
veriocu, zalogodavac gubi pravo na državinu. Zalogodavac je ovlašćen 
da upotrebljava predmet založnog prava prema njegovoj uobicajenoj na- 
meni.

Ako predmet založnog prava daje plodove, zalogodavac je ovlašćen 
da ih pribira, ali se ugovorom o zaiozi može predvideti da, umesto zalo
godavca, založni poverilac ima pravo da pribira plodove od predmeta za- 
ložnog prava.

Zalogodavac ima pravo da predmet založnog prava izda u zakup i 
da zaključuje druge ugovore kojima se predmet založnog prava daje na

13 Ugovome strane iz ugovora o bezdržavinskoj zaiozi definisane su odredbama čl. 
15—17. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.

' “i Pravna dejstva ugovora o zaiozi na predmet založnog prava, a posebno pitanja ko- 
Ja se odnose na državinu, zakup, otudenje i pravo sledovanja, uredena su odredbama iz Č1. 
18—26. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.

13 M. Konstantinovic, Hipoteka na stock Beograd 1932, str. 248; Louis Josserand, 
Cours de droit civil positif frangais, II, Paris, 1933, str. 893.

1® Rene Roblet, Les suretes mobilieres sans deplacement, Le droit prive frangais au 
milieu du XX siecle, str. 362.

495



upotrebu i pribiranje plodova trecim licima, ako ugovorom nije drukčije 
predvideno.

Zalogodavac može otuđiti predmet založnog prava i preneti pravo 
svojine na trece lice. Zalogodavac je dužan da, bez odlaganja, podnese 
zahtev radi upisa založnog prava u Registar zaloge na teret novog vlasni- 
ka, a tu obavezu ima i novi vlasnik. Zalogodavac i novi vlasnik predmeta 
založnog prava solidarno odgovaraju založnom poveriocu za štetu koja 
može nastati zbog njihovog propusta da u Registar zaloge upišu založno 
pravo na teret novog vlasnika. Pribavilac stice pravo svojine opterećeno 
upisanim založnim pravom. Ovde je reč o pravu sledovanja koje se sa- 
stoji u tome sto imalac prava zaloge kao stvamog prava može ovo vršiti 
protiv svakog treceg u čijim se rukama nade stvar, bilo bespravno bilo po 
nekom slabijem pravnom osnovu.'"^

Medutim od prava sledovanja postoji izuzetak — ako zalogodavac 
predmet založnog prava prodaje u okviru svoje redovne delatnosti, kupac 
stice pravo svojine bez tereta.

Ugovorom o zalozi može se isključiti pravo zalogodavca da otudi 
predmet založnog prava.'* Ova odredba Zakona o založnom pravu na po- 
kretnim stvarima upisanim u registar razlikuje se od odredbe iz člana 13. 
stav 3. Zakona o hipoteci'® u kome je propisano da je ništava i odredba 
ugovora 0 hipoteci na osnovu koje vlasnik ne moze da otudi predmet hi- 
poteke ili da ga optereti hipotekom u korist docnijeg poverioca. Razlika 
izmedu navedenih zakona je razumljiva, jer je pravo hipotekamog poveri
oca sigurnije, s obzirom da je reč o prometu nepokretnosti gde nema ni- 
kakvih izuzetaka od prava sledovanja.

Zalogodavac može ponovo založiti predmet založnog prava, ako 
ugovorom nije drukcije predvideno.

Ugovorom 0 zalozi može se ograničiti upotreba predmeta založnog 
prava i odrediti način na koji zalogodavac može ubuduće da ga upotre- 
bljava, a mogu se isključiti i odredeni nacini upotrebe predmeta založnog 
prava.

5. Posebne ugovorne odredbe o vansudskom namirenju 
kada Je zalogodavac privredni subjekat

Ako zalogodavac ima svojstvo privrednog subjekta (lice koje se 
profesionalno bavi privrednom delatnošću) ugovorom o zalozi može se 
predvideti da založni poverilac ima pravo da predmet založnog prava 
proda na vansudskoj javnoj prodaji ako njegovo potraživanje ne bude 
namireno o dospelosti.^°

O. Stankovic—M. Orlič, navedeno delo, sir. 3.
Clan 24. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. 
„Službeni glasnik RS”, broj 115/2005.
Posebne ugovome odredbe o namirenju kada zalogodavac ima svojstvo privrednog 

subjekta dopuštene su cl. 27—28. Zakona o zaloznom pravu na pokretnim stvarima upisa
nim u registar.
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Ako predmet založnog prava ima tržišnu ili berzansku cenu, ugovo- 
rom o zalozi može se predvideti da založni poverilac ima pravo da ga 
proda po toj ceni, ili da ga po toj ceni zadrži za sebe. Svojstvo privred- 
nog subjekta ima preduzece, privredno društvo, imalac radnje i drugo fi- 
zičko lice koje u vidu zanimanja obavlja privrednu delatnost. Navedena 
pravila primenjuju se i na druga pravna lica privatnog ili javnog prava. 
Ako predmet založnog prava nema tržišnu ili berzansku cenu, založni po
verilac ga može prodati na način na koji bi to učinio razuman i pažljiv 
čovek, čuvajući interese dužnika i zalogodavca, kad to nije isto lice.

Odredba iz člana 27. stav 2. ovog zakona po kojoj „ako predmet za- 
ložnog prava ima tržišnu ili berzansku cenu, ugovorom o zalozi može se 
predvideti da založni poverilac ima pravo da ga proda po toj ceni, ili da 
ga po toj ceni zadrži za sebe” slično je pravilu iz clana 973. stav 2. Za- 
konom o obligacionim odnosima koje se odnosi na prodaju založene stva- 
ri cija je cena propisana.

Na ovaj način, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upi- 
sanim u registar dopusta odredena odstupanja od opstih pravila o zabrani 
ugovaranja komisome klauzule iz clana 69. Zakona o osnovama svojin- 
skopravnih odnosa i clana 973. Zakona o obligacionim odnosima. Narav- 
no, ovaj zakon odnosi se samo na pokretne stvari.

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar 
u clanu 28. sadrži posebno pravilo za fizicka lica. Ako je zalogodavac fi- 
zicko lice koje ugovor o zalozi zaključuje izvan okvira privredne delatno- 
sti, ugovorom o zalozi ne može se predvideti da ce predmet založnog pra
va preči u svojinu založnog poverioca, ako njegovo potraživanje ne bude 
namireno o dospelosti. U tom slučaju ugovorom o zalozi ne može se 
predvideti i da založni poverilac može, ako njegovo potraživanje ne bude 
namireno o dospelosti, predmet založnog prava prodati po unapred odre- 
denoj ceni ili ga zadržati za sebe. Dakle, kada je zalogodavac fizičko li
ce, koje nije privatni preduzetnik, tada važi zabrana ugovaranja komisor- 
ne klauzule.

Medutim, i kada je zalogodavac fizičko lice, koje nije privatni pred
uzetnik, ugovorom o zalozi može se predvideti da ce predmet založnog 
prava preci u državinu založnog poverioca, ako njegovo potraživanje ne 
bude namireno o dospelosti. U trenutku dospelosti potraživanja, založni 
poverilac i zalogodavac mogu se sporazumeti da ce predmet založnog 
prava preci u svojinu poverioca umesto isplate duga ili da ce poverilac 
modi da ga proda po odredenoj ceni ili da ga po toj ceni zadrži za sebe. 
Višak vrednosti iznad iznosa potraživanja založni poverilac je dužan da 
isplati zalogodavcu bez odlaganja. Omogucavanjem prenosa prava svojine 
na predmetu zaloge sa vlasnika stvari na poverioca, zakonodavac je pri- 
hvatio mišljenje pravne teorije o punovažnosti takvih odredaba kada su 
ugovorene u trenutku dospelosti dužnikove obaveze (sto se u svakom 
slucaju može desiti tek kada je poverilac isplatio dužniku npr. obecani za- 
jam). Razlog tome je sto dužnik vise nije u onako nepovoljnoj situaciji u 
odnosu na poverioca, u kakvoj se nalazio u trenutku zaključenja ugovora
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o zajmu i zalozi. On sada nije pritisnut potrebom za novcem kao što je 
bio kada je tražio zajam, pa može ravnopravno da pregovara o zaključe- 
nju jednog ovakvog sporazuma sa poveriocem. Prema tome, ako nije u 
stanju da svoju obavezu isplati o dospelosti, dužnik može prepustiti stvar 
poveriocu u svojinu, ali po ceni koja ce biti utvrdena u pregovorima iz- 
medu njega i poverioca. Takode, dužnik čija je obaveza dospela, može 
dozvoliti poveriocu da stvar proda iz slobodne ruke.^'

6. Pravo prvenstva i redosled založnih prava

Založni poverilac ima pravo da iz cene postignute prodajom predme- 
ta založnog prava naplati svoje potraživanje pre ostalih poverilaca zalo- 
godavca, osim ako nije drukčije određeno ovim zakonom.--

Ako je isti predmet založnog prava, putem upisa u Registar zaloge, 
založen većem broju poverilaca, redosled isplate njihovih potraživanja iz 
vrednosti tog predmeta odreduje se prema vremenu (dan, čas i minut) pri- 
jema zahteva za upis založnog prava u Agenciji za privredne registre (u 
daljem tekstu: Agencija).

Iz citirane zakonske odredbe proizlazi jedno od obeležja zaloge kao 
stvamog prava, a to je pravo prvenstva. Stvarna prava su apsolutna prava 
i imaju dejstvo prema svim trecim licima (erga omnes) iz cega proizilazi i 
pravo prvenstva. Pravo prvenstva se sastoji u tome sto je stvamo pravo 
jače u konkurenciji sa obligacionim pravom kao i sa istovrsnim stvamim 
pravom kasnijeg datuma.^^ Dakle, kad je jedna stvar založena nekolicini 
poverilaca, red po kome se isplacuju njihova potraživanja iz vrednosti za- 
ložene stvari odreduje se prema datumu nastanka njihovih založnih pra
va. Kao i kada je rec o ostalim stvamim pravima primenjuje se nacelo 
prior tempore potior iure. Trenutak kada je nastalo potraživanje koje je 
obezbedeno hipotekom nema uticaja na pravo prvenstva.

I red prvenstva izmedu založnog prava upisanog u Registar zaloge i 
založnog prava koje nastaje predajom založene stvari u državinu poverio
cu, odreduje se prema vremenu nastanka odgovarajuceg založnog prava. 
Založno pravo stečeno predajom u državinu uživa prvenstvo u odnosu 
na docnije založno pravo upisano u Registar zaloge, ako se zasniva na 
ugovoru o zalozi koji je zaključen u pismenoj formi i overen u sudu ili u 
dmgom organu ovlašćenom za overavanje potpisa. Dakle, Zakon o zalo- 
žnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar daje prvenstvo za- 
ložnom pravu stečenom predajom stvari u državinu, saglasno odredbama 
Zakona o obligacionim odnosima. Drugim recima, založno pravo steceno 
predajom u državinu jače je u konkurenciji sa založnim pravom upisa-

21 O. Stankovic—M. Orlic, navedeno delo, str. 377. i 378.
22 Redosled založnih prava odreden je u Č1. 29—34. Zakona o založnom pravu na 

pokretnim stvarima upisanim u registar.
23 O. Stankovic—M. Orlic, navedeno delo, str. 3.
24 O. Stankovic—M. Orlic, navedeno delo, str. 390.
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nim u Registar zaloge, pod uslovom da je ugovor zaključen u propisanoj 
pisanoj formi i overen.

Teret dokazivanja navedenih bitnih činjenica regulisan je u članu 
32. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, 
u kome je propisano da poverilac koji tvrdi da mu je stvar bila predata u 
državinu pre nego sto je izvršen upis u Registar zaloge u korist drugog 
poverioca, dužan je dokazati da je do predaje u državinu došlo pre upisa 
u Registar zaloge.

Zakonsko založno pravo iz ugovora u privredi regulisano je poseb- 
nom odredbom iz clana 33. Zakona o založnom pravu na pokretnim stva
rima upisanim u registar. Zakonsko založno pravo prevozioca, komisiona- 
ra, otpremnika i skladištara, nastala otpremom ili prevozom stvari koje su 
predmet zaloge prema zakonu kojim se ureduju obligacioni odnosi, imaju 
prvenstvo u odnosu na založno pravo upisano u Registar zaloge. Zakon
sko založno pravo poslenika za potraživanja nagrade za rad, naknade za 
utrošeni materijal i ostala potraživanja u vezi sa njegovim radom, nastala 
na osnovu ugovora o delu iz zakona kojim se ureduju obligacioni odnosi, 
ima prvenstvo u odnosu na založna prava upisana u Registar zaloge.

Kada je u pitanju zakonsko založno pravo države važi pravilo da za 
potraživanja poreza i drugih dažbina red prvenstva odreduje se prema 
vremenu njihovog upisa u Registar zaloge.

7. Predaja poveriocu u državinu predmeta založnog prava 
u postupku namirenja

Ako dužnik ne ispuni svoju obavezu o dospelosti, založni poverilac 
stiče pravo na drzavinu predmeta založnog prava po samom zakonu.^^ U 
trenutku dospelosti, založni poverilac stice pravo da iz vrednosti predmeta 
založnog prava namiri svoje glavno potraživanje, dužnu kamatu i troško- 
ve oko ostvarenja naplate potraživanja, dok je višak cene dobijen proda- 
jom iznad iznosa potraživanja dužan isplatiti zalogodavcu bez odlaganja. 
Ako založni poverilac u roku od osam dana ne isplati zalogodavcu višak 
cene dobijen prodajom iznad iznosa potraživanja, plaća zalogodavcu pro- 
pisanu zateznu kamatu.

Založni poverilac je dužan da obavesti preporučenim pismom dužni- 
ka i zalogodavca, kad to nije isto lice i trece lice kod koga se stvar nala- 
zi, 0 nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta 
založnog prava. Postupak namirenja počinje kad založni poverilac dostavi 
obaveštenje preporučenim pismom dužniku i zalogodavcu, kad to nije 
isto lice, na adresu upisanu u Registar zaloge.

Založni poverilac je dužan da zatraži da se u Registar zaloge upise 
da je započeo postupak namirenja.

25 Postupak namirenja založnih poverilaca regulisan je odredbama čl. 35—42. Zako
na o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.
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Zalogodavac je dužan da sarađuje sa založnim poveriocem u po- 
stupku namirenja poveriočevog potraživanja iz predmeta založnog prava 
od trenutka kada mu je dostavljeno poveriočevo obaveštenje, kao i da za- 
ložnom poveriocu pruži potrebna obaveštenja radi sprovodenja namirenja. 
Navedene obaveze zalogodavca ima i dužnik, kada to nije isto lice. Ako 
povredi neku od obaveza iz ovog člana, zalogodavac ili dužnik, kad to ni
je isto lice, dužan je da naknadi štetu koju trpi založni poverilac.

Od dana dostavljanja obaveštenja založnog poverioca, zalogodavac 
je dužan da trpi da se založni poverilac namiri iz vrednosti predmeta za- 
ložnog prava, a narocito da preda založnom poveriocu na njegov zahtev 
predmet založnog prava ili ispravu koja je neophodna za sticanje državi- 
ne. Do predaje državine založnom poveriocu, zalogodavac je dužan da se 
uzdržava od radnji kojima se može smanjiti vrednost predmeta založnog 
prava, kao i da preduzme i druge radnje koje su neophodne da bi založni 
poverilac mogao da namiri svoje potraživanje. Ako povredi neku od na- 
vedenih obaveza zalogodavac je dužan da naknadi štetu koju trpi založni 
poverilac.

Po dostavljanju obaveštenja dužniku i zalogodavcu, kad to nije isto 
lice i trecem lieu kod koga se stvar nalazi, založni poverilac ima pravo da 
predmet založnog prava uzme u državinu.

Zakon propisuje poseban postupak za sticanje državine na predmetu 
založnog prava. Ako zalogodavac dobrovoljno ne izvrši svoju obavezu 
predaje predmeta založnog prava založnom poveriocu, založni poverilac 
može sudu podneti zahtev za donosenje rešenja o oduzimanju predmeta 
založnog prava od zalogodavca ili lica u čijoj se državini predmet zalo- 
žnog prava nalazi i predaji tog predmeta založnom poveriocu u državinu, 
uz koji se podnosi overeni izvod iz Registra zaloge i ugovor o zalozi. Iz- 
vod iz Registra zaloge izjednačava se, u smislu ovog zakona, sa izvr- 
šnom ispravom. Sud je obavezan da o zahtevu za donosenje rešenja o odu
zimanju predmeta založnog prava odluči u roku od tri dana od dana pod- 
nosenja zahteva, a postupak oduzimanja predmeta založnog prava sprovo- 
di se u roku od tri dana od dana donosenja rešenja kojim se usvaja nave- 
deni zahtev.

Ako je predmet založnog prava, zbog svoje prirode, nepodoban za 
prenos u državinu ili ako je to u interesu založnog poverioca, sud, na 
predlog založnog poverioca, odreduje administratora koji se stara o pred
metu založnog prava do trenutka namirenja založnog potraživanja.

Protiv rešenja o oduzimanju predmeta založnog prava od zalogodav
ca ili lica u cijoj se državini predmet založnog prava nalazi, zalogodavac 
može, u roku od tri dana od dana prijema rešenja, uložiti prigovor da po- 
veriočevo potraživanje ili založno pravo ne postoji, ili da je dug isplacen, 
o čemu mora podneti pismene dokaze, s tim sto prigovor ne odlaže izvr- 
šenje. O prigovoru odlučuje sud, u skladu sa zakonom kojim se ureduje 
izvršni postupak. Na postupak za sticanje državine na predmetu založnog 
prava primenjuje se zakon kojim se ureduje izvršni postupak, ako ovim 
zakonom nije drukčije odredeno.
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Posle dostavljanja obaveštenja založnog poverioca, zalogodavac ne 
može pravno raspolagati predmetom založnog prava bez dozvole zalo- 
žnog poverioca. Ali, ako zalogodavac prodaje predmet založnog prava u 
okviru svoje redovne delatnosti zabrana otuđenja ne proizvodi pravno 
dejstvo prema savesnom pribaviocu i on stiče pravo svojine bez tereta.

8. Sudska i vansudska prodaja kao načini namirenja 
založnih poverilaca

Zakon, u okvira načina namirenja, razlikuje sudsku prodaju pred- 
meta založnog prava i vansudsku prodaju.^^

Posle izvršenog upisa početka namirenja u Registar zaloge, založni 
poverilac može zahtevati od suda odluku da se predmet založnog prava 
proda na javnoj prodaji ili po tekućoj ceni kad stvar ima tržišnu ili ber- 
zansku cenu. Ako bi troškovi javne prodaje bili nesrazmerno veliki prema 
vrednosti predmeta založnog prava, sud može odlučiti da ga založni pove
rilac proda po ceni utvrđenoj procenom stručnjaka, ili da ga, ako hoce, 
zadrži za sebe po toj ceni.

Založni poverilac može pristupiti vansudskoj prodaji predmeta zalo- 
žnog prava po isteku roka od 30 dana od upisa pocetka namirenja u Regi
star zaloge, a dužnik može punovažno ispuniti dug u bilo koje vreme pre 
prodaje predmeta založnog prava. U tom roku zalogodavac može, iako ni- 
je dužan, ispuniti obavezu dužnika.

Posle dostavljanja obavestenja zalogodavcu o početku postupka na
mirenja, založni poverilac i zalogodavac mogu se sporazumeti da se rok 
od 30 dana skrati.

Založni poverilac može pristupiti vansudskoj javnoj prodaji putem 
nadmetanja ^ o  je takav nacin predviden ugovorom o zalozi. Izuzetno, 
kad je zalogodavac fizičko lice koje ugovor o zalozi zaključuje izvan 
okvira privredne delatnosti, založni poverilac može pristupiti vansudskoj 
javnoj prodaji putem nadmetanja ako su se založni poverilac i zalogoda
vac 0 tome sporazumeli u trenutku dospelosti poveriočevog potraživanja. 
Založni poverilac može poveriti sprovođenje javne prodaje stručnom lieu 
koje se redovno bavi takvom delatnošću.

Založni poverilac može prodati predmet založnog prava po tržišnoj 
ili berzanskoj ceni ako je takav nacin prodaje predviden u ugovoru o za
lozi. Izuzetno, kad je zalogodavac fizičko lice koje ugovor o zalozi za- 
ključuje izvan okvira privredne delatnosti, to je moguce ako su se založni 
poverilac i zalogodavac o tome sporazumeli u trenutku dospelosti poveri- 
ocevog potrazivanja. Tržišna cena je cena po kojoj se iste ili slične stvari 
redovno prodaju pod uobičajenim okolnostima na mestu i u vreme proda
je predmeta založnog prava, a ako u mestu i u vreme prodaje predmeta 
založnog prava stvar nema tržišnu cenu, uzima se u obzir cena na najbli-

26 Načini namirenja založnih poverilaca predvideni su odredbama Č1. 43—50. Zakona 
o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.
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žem tržištu. Berzanska cena je cena po kojoj se iste ili slične stvari proda- 
ju na najbližoj berzi. Ako predmet založnog prava nema tržišnu ili ber- 
zansku cenu, založni poverilac ga može prodati na način na koji bi to uči- 
nio razuman i pažljiv čovek, čuvajući interese dužnika i zalogodavca. Za- 
ložni poverilac može poveriti licu koje se bavi davanjem zajmova uz za- 
logu kao zanimanjem ili licu koje se bavi prodajom takvih stvari kao za- 
nimanjem, da u njegovo ime i za njegov račun proda predmet založnog 
prava. Založni poverilac i lice kome je poverena prodaja predmeta zalo- 
žnog prava solidamo su odgovorni zalogodavcu ako mu prouzrokuju štetu 
prilikom prodaje.

Založni poverilac je dužan da obavesti dužnika i zalogodavca, kad 
to nije isto lice i treće lice kod koga se stvar nalazi, o mestu i vremenu 
održavanja prodaje. Ako je prodaja predmeta založnog prava održana bez 
prisustva dužnika i zalogodavca, kad to nije isto lice, založni poverilac je 
dužan da, bez odlaganja, obavesti svakog od njih o okolnostima koje mo- 
gu biti od značaja, a naročito o izvršenoj prodaji, načinu na koji je proda
ja izvršena, postignutoj ceni i troškovima.

Zalogodavac može osporavati pravo založnog poverioca da se nami- 
ri vansudskim putem, ako u roku od 30 dana od upisa početka namirenja 
u Registar zaloge podnese tužbu sudu i dokaze da poveriočevo potraživa- 
nje ili založno pravo ne postoji, da potraživanje nije dospelo za naplatu ili 
da je dug isplaćen. Podnošenje tužbe ne sprečava postupak namirenja, 
izuzev ako zalogodavac podnese javnu ispravu ili privatnu ispravu overe- 
nu na zakonom propisan način koja sadrži dokaz da poveriočevo potraži- 
vanje ili založno pravo ne postoji, da potraživanje nije dospelo za naplatu 
ili da je dug isplaćen. Pri određivanju rokova i ročišta po tužbi zalogo
davca, sud će uvek obraćati naročitu pažnju na potrebu hitnog rešavanja 
ovih sporova.

Savesno lice koje kupi predmet založnog prava na sudskoj ili van- 
sudskoj javnoj prodaji, stiče pravo svojine bez tereta. Pravo svojine koje 
je savesni kupac stekao ne može se osporavati zbog eventualnih propusta 
u postupku prodaje. Navedena pravila primenjuju se i na prodaje u po- 
stupku namirenja, ako je lice kupilo predmet založnog prava po tržišnoj 
ili berzanskoj ceni ili po ceni po kojoj bi ga prodao razuman i pažljiv čo- 
vek, čuvajući interese dužnika i zalogodavca.

9. Načini prestanka založnog prava

Ako potraživanje založnog poverioca prestane isplatom duga ili na 
drugi način, založno pravo prestaje i brise se iz Registra zaloge na zahtev 
založnog poverioca, dužnika ili zalogodavca, kad to nije isto lice. Ali za- 
ložni poverilac se može namiriti iz vrednosti predmeta založnog prava i 
posle zastarelosti njegovog potraživanja.^^

2'̂  Načini prestanka založnog prava uređeni su odredbama Č1. 51—55. Zakona o zalo- 
žnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.
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Založno pravo prestaje i briše se iz Registra zaloge kad predmet za- 
ložnog prava propadne, ali ako je predmet založnog prava bio osiguran, 
založno pravo se uspostavlja, po samom zakonu, na potraživanju iznosa 
(ili naknade) osiguranja.

Založno pravo prestaje na osnovu javne prodaje i druge prodaje 
predmeta založnog prava, izvršene radi namirenja potraživanja založnog 
poverioca, a po pravnosnažnosti sudske odluke o namirenju sud će reše- 
njem odrediti da se založno pravo briše iz Registra zaloge. U slučaju van- 
sudske prodaje založni poverilac je dužan da izda ispravu na osnovu koje 
zalogodavac može zahtevati brisanje založnog prava, a pravo da zahteva 
od založnog poverioca da izda ovakvu ispravu ima i kupac koji je pred
met založnog prava pribavio na vansudskoj prodaji.

Brisanje založnog prava iz Registra zaloge može se tražiti i kada se 
založni poverilac odrekne založnog prava u pismenoj formi, kada se svoj- 
stvo založnog poverioca stekne u istom lieu sa svojstvom dužnika (konfu- 
zija), kao i kada založni poverilac stekne pravo svojine na predmetu zalo- 
žnog prava (konsolidaeija).

Ako dužnik ili zalogodavac, kad to nije isto lice, traži brisanje zalo- 
žnog prava, dužan je da podnese Registru zaloge pismenu izjavu založnog 
poverioca da pristaje na brisanje ili sudsku odluku kojom se utvrduje da 
je založno pravo prestalo.

10. Registar zaloge kao javni register zaloznih prava

Register zaloge je javni registar založnih prava na stvarima fizičkih 
ili pravnih lica i drugih podataka koji se, u skladu sa ovim zakonom, upi- 
suju u Registar zaloge.^* Registar zdoge je jedinstvena elektronska baza 
podataka, čija je osnova centralna baza podataka u kojoj se čuvaju svi po- 
daci uneti u Registar zaloge. Lokalne jedinice Registra zaloge formiraju 
se na teritoriji Republike Srbije. Centralna baza podataka je dostupna pu- 
tem lokalnih jedinica Registra zaloge, radi upisa ili pretraživanja.

Registar zaloge vodi Agencija, preko Registratora koga imenuje i 
razresava Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Repu
blike Srbije. Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što 
isto lice može biti ponovo imenovano. Registrator moze biti razresen pre 
isteka perioda na koji je imenovan, i to; 1) na zahtev Registratora; 2) ^ o  
Registrator ne obavlja svoju funkeiju u sldadu sa zakonom; 3) iz drugih 
razloga utvrdenih zakonom.

Registrator ima ovlašćenja i obaveze da: 1) se stara o zakonitom, si- 
stematičnom i ažumom vođenju Registra zaloge; 2) bliže odreduje način 
vodenja Registra zaloge; 3) donosi odluke po zahtevu za upis; 4) propisu- 
je obrazac zahteva za upis u Registar zaloge i obrazac zahteva za brisanje

Registar zaloge ureden je  odredbama Č1. 56—65d. Zakona o založnom pravu na 
pokretnim stvarima upisanim u registar.
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podataka iz tog registra; 5) preduzima druge radnje neophodne za nesme- 
tano i pravilno funkcionisanje Registra zaloge u skladu sa zakonom. Re
gistrator je nezavisan u radu na pojedinačnim predmetima, u okviru ovla- 
šćenja utvrdenih ovim zakonom i drugim propisom.

Registar zaloge dostupan je svim licima bez obzira na mesto i teri- 
toriju na kojoj pristupaju Registry zaloge. Sva lica mogu se obratiti bilo 
kojoj jedinici Registra zaloge, bez ogranicenja, radi upisa ili pretraživanja. 
Registar zaloge dostupan Je u svakom trenutku u okviru radnog vremena 
Registra.

Podaci iz Registra zaloge su javni, a svako ima pravo da zahteva 
pristup podacima upisanim u Registar zaloge. Svako ima pravo da, u 
skladu sa propisima, zahteva overeni izvod o podacima iz Registra zalo
ge, kao i izvod kojim se potvrduje da registar ne sadrži podatke o zalozi 
na odredenoj stvari ili pravu.

Za upis i brisanje podataka iz Registra zaloge, kao i za druge usluge 
koje pruža Agencija u skladu sa zakonom, placa se naknada, čiju visinu 
odreduje Upravni odbor Agencije uz saglasnost Vlade Republike Srbije.

Smatra se da su treca lica upoznata sa postojanjem založnog prava 
na osnovu samog upisa u Registar zaloge, s tim sto se niko ne može po- 
zvati na okolnost da mu nisu bili poznati podaci iz Registra zaloge. Upis 
podataka u Registar zaloge nije dokaz o postojanju svojinskih ili drugih 
prava zalogodavca na založenim pokretnim stvarima, niti da je obezbede- 
no potraživanje ili zalaganje punovažno.

Registar zaloge sadrži: 1) podatke o zalogodavcu i dužniku, kada to 
nisu ista lica, kao i podatke o založnom poveriocu ili trecem lieu koga je 
poverilac odredio da preduzima pravne radnje radi zaštite i namirenja za- 
loženog potraživanja; 2) podatke kojima se bliže odreduje pokretna stvar 
ili pravo koje je predmet založnog prava; 3) podatke kojima se bliže od
reduje potraživanje koje je obezbedeno založnim pravom uz naznačenje 
osnovnog i maksimalnog iznosa; 4) podatke o postojanju spora o zalo- 
žnom pravu ili u vezi sa predmetom zaloge; 5) podatke da je započet po- 
stupak namirenja realizaeijom založnog prava. Ako je subjekt založnog 
prava domace fizičko lice, podaci o zalogodavcu i dužniku, kada to nisu 
ista lica, kao i podatke o založnom poveriocu ili trecem lieu, odnose se 
na ime, prezime, maticni broj i mesto u kome to lice ima prebivaliste, a 
ako je subjekt založnog prava strano fizicko lice ti podaci odnose se na 
ime, prezime, broj pasoša i zemlju izdavanja. Ako je subjekt založnog 
prava domace pravno lice podaci se odnose na poslovno ime i maticni 
broj, a ako je subjekt založnog prava strano pravno lice podaci se odnose 
na poslovno ime, oznaku pod kojom se vodi u stranom registry privred- 
nih subjekata, naziv tog registra i naziv države u kojoj se nalazi njegovo 
sedište. U Registar zaloge se upisuju i sve promene navedenih podataka. 
Ako se neki podatak brise iz Registra zaloge, u Registar zaloge unosi se 
napomena: „podatak brisan”.

Izmene i dopune koje se odnose na bitne elemente upisanog zalo- 
žnog prava imaju karakter novog upisa, na izvodima iz Registra zaloge, 
upisane izmene i dopune bice označene kao posebni upisi.
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Založni poverilac je dužan da zatraži da se u Registar zaloge upiše 
da je započeo postupak namirenja. Zalogodavac može zahtevati da se u 
Registar zaloge upiše zabeleška postojanja spora ako pokrene pamicu za 
brisanje založnog prava iz Registra zaloge. Zalogodavac, založni poveri
lac i svako drugo lice mogu zahtevati da se u Registar zaloge upiše zabe- 
leška spora ako su pokrenuli parnicu koja se odnosi na založene pokretne 
stvari ili na druge odnose strana u vezi sa zalogom.

Dokumentacija na osnovu koje je izvrsen upis u Registar zaloge Je 
sastavni deo Registra zaloge do njenog prevodenja u elektronsku formu, a 
posle prevodenja dokumentacije u elektronsku formu i unošenja u Regi
star zaloge, ta dokumentacija se cuva u skladu sa propisima kojima se 
ureduje arhivska grada.

Postupak upisa u Registar zaloge pokrece se podnošenjem zahteva 
za upis (u daljem tekstu: zahtev), i to na propisanom obrascu i zavodi se 
u Registar zaloge u momentu njegovog prijema u Agenciji o čemu se 
podnosiocu zahteva izdaje potvrda. Uz zahtev se prilaže: 1) dokumentaci
ja na osnovu koje se traži upis u Registar zaloge (ugovor, odluka suda i 
drugog državnog organa i si.); 2) izjava zalogodavca da pristaje da pove
rilac upise založno pravo u Registar zaloge ako poverilac podnosi zahtev, 
pri čemu izjava mora biti overena pred organom nadležnim za overu pot- 
pisa ako je zalogodavac fizičko lice; 3) dokaz o uplati naknade za upis u 
Registar zaloge. Zahtev se podnosi na jeziku i pismu koji su u službenoj 
upotrebi u Republici Srbiji. Ako je uz zahtev priložena dokumentacija na 
stranom jeziku, podnosilac zahteva je dužan da dostavi i njen overen pre- 
vod.

Registrator proverava: 1) da li je potpisnik zahteva ovlašćen za nje- 
govo podnošenje; 2) da li zahtev sadrži sve tražene podatke; 3) da li je uz 
zahtev podneta sva potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom; 4) da li 
su podaci sadržani u zahtevu istovetni sa podacima u dokumentaciji pod- 
netoj uz zahtev; 5) da li je uz zahtev podnet dokaz o uplati naknade za 
upis u Registar zaloge. Registrator ne ispituje tačnost podataka i verodo- 
stojnost dokumenata dostavljenih uz zahtev.

Registrator odlučuje rešenjem ili zaključkom. Rešenjem se odobrava 
upis u Registar zaloge ili brisanje podataka iz Registra zaloge, ako se to 
zahtevom traži. Zaključkom se odbacuje zahtev, ako nije podnet u skladu 
sa ovim zakonom. Registrator je dužan da uz zaključak o odbacivanju 
zahteva podnosiocu vrati originalnu dokumentaciju koja je podneta u pi- 
sanoj formi. Protiv resenja ili zaključka može se izjaviti žalba u roku od 
15 dana od dana dostavljanja resenja, odnosno zaključka, koja se podnosi 
ministru nadležnom za poslove privrede preko Agencije.

Na pitanja koja se odnose na postupak upisa u Registar zaloge, a ko
ja ovim zakonom nisu posebno uredena, shodno se primenjuju odredbe 
zakona kojima se ureduje opšti upravni postupak.

Podaci koji su upisani u Registar zaloge objavljuju se istovremeno 
na internet strani Agencije.
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Registar zaloge počinje sa radom 15. avgusta 2005. godine. Ako se 
zahtev za upis založnog prava u Registar zaloge podnese u roku od 90 
dana od dana pocetka rada Registra zaloge, pravo prvenstva u namirenju 
potraživanja računa se, i to: 1) od dana donošenja odluke suda, ako je ne- 
državinska zaloga na pokretnoj stvari ili pravu konstituisana do dana stu- 
panja na snagu ovog zakona odlukom na^ežnog suda; 2) od dana nastan- 
ka nedržavinske zaloge ili od dana donošenja akta državnog organa, ako 
je nedržavinska zaloga na pokretnoj stvari ili pravu nastala do dana stupa- 
nja na snagu ovog zakona neposredno na osnovu zakona ili na osnovu 
akta državnog organa; 3) od dana overe ugovora od strane suda ili drugog 
organa ovlašćenog za overu potpisa, ako je nedržavinska zaloga na po
kretnoj stvari ili pravu nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona na 
osnovu ugovora.

ZAKLJUČAK

Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u regi
star ureduje se bezdrzavinska zaloga, tj. zaloga, bez predaje u državinu, 
pokretnih stvari i prava radi obezbedenja potraživanja poverioca, ugovor 
0 zalozi, prava i obaveze ugovomih strana, upis založnog prava u regi
star, namirenje založnog poverioca i prestanak založnog prava, s tim što 
se na pravne odnose koji nisu uredeni ovim zakonom primenjuju propisi 
kojima se ureduju obligacioni i svojinskopravni odnosi i drugi propisi, 
dakle, pre svega — odredbe Zakona o obligacionim odnosima o ručnoj 
zalozi, kao i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa.

Prvenstvo zakonskog založnog prava iz ugovora u privredi regulisa- 
no je posebnom odredbom iz člana 33. Zakona o zaloinom pravu na po
kretnim stvarima upisanim u registar. Zakonsko založno pravo prevozio- 
ca, komisionara, otpremnika i skladistara, nastala otpremom ili prevozom 
stvari koje su predmet zaloge prema zakonu kojim se ureduju obligacioni 
odnosi, imaju prvenstvo u odnosu na založno pravo upisano u Registar 
zaloge. Zakonsko založno pravo poslenika za potraživanja nagrade za 
rad, naknade za utrošeni materijal i ostala potraživanja u vezi sa njegovim 
radom, nastala na osnovu ugovora o delu iz zakona kojim se ureduju 
obligacioni odnosi, ima prvenstvo u odnosu na založna prava upisana u 
Registar zaloge.

506



Docent Vladimir Kozar, Ph.D.
Professor Zdravko Petrovič, Ph.D.

S u m m a r y

The Law on Pledge of Movable Assets Registered in the Pledge Register governs a 
pledge without transfer of possession, i.e. a pledge without transfer of movable assets and 
rights into possession for the purpose of securing pledgee’s rights, pledge contract, rights 
and liabilities of the contracting parties, registration of pledge in the register, pledgee’s 
settlement and cessation of pledge, whereas all the matters that are not regulated by this law 
are governed by the rules applying to contracts and torts and property and other laws, i.e. 
primarily — provisions of the Law on Contracts and Torts that apply to pledge and Law on 
Property Matters.

Keywords', pledge without possession, mortgage, securing claim

THE PLEDGE ON MOVABLE ASSETS WITHOUT POSSESSION
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UDC 35.077.6

С в е ш л а н а  M a p  че ш ић
начелник управе Градске општине Раковица у Београду

УПРАВНИ АКТ -  ПОЈАМ И ВРСТЕ*

САЖЕТАК: Појам управног акта сусреће се и у теорији и у 
законодавству. На основу тога, може се рећи да се под актима 
управе подразумевају општи и појединачни правни акти које 
управа доноси, a са друге стране материјалне радње које управа 
предузима у вршењу управне делатности.

У теорији се јавља мноштво различитих дефиниција управ- 
ног акта, од најширих одређења према формалном KpHxepHjyNiy 
до сужавања појма на само оне карактеристике које су нужне 
за одређивање управног акта као посебне категорије. Једин- 
ствена дефиниција управног акта ни данас не постоји. У овом 
раду приметићемо да се дефинисање управног акта заснивало 
на разликовању управних од судских аката и да је то питање 
најспорније и највише обрађивано у теорији права. С тим у ве- 
зи, подела аката управе се заснива на разликовању правних 
аката од материјалних аката као и даљој класификацији према 
различитим критеријумима.

Кључне рени: управни акт, теорија управног акта, основна 
обележја, поја.м и врсте управних аката

У В О Д

Управа у вршењу своје делатности доноси низ аката и врши 
велики број различитих радњи које се међусобно разликују по врсти, 
облицима и по правној природи. Теоријско конструисање управног 
акта развијало се са формирањем буржоаске правне државе. Управ-

Рад примљен: 27. 05. 2010. године.
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ни акт се издвојио разрадом концепција које су у управи виделе об- 
лике извршне власти, применом закона на конкретне ситуације и 
одређена лица, и издавањем појединачних правних аката на основу 
и извршењу закона. Проблематика аката управе, a посебно управ- 
них аката, веома је обрађивана не само у француском и немачком, 
већ и у нашем праву. Због тога је карактеристично да различити ау- 
тори врше различито одређивање и поделу аката управе узимајући у 
обзир разне критеријуме.

Међутим, roTOBo сви аутори у одређеној мери прихватају уоби- 
чајене карактеристике и подеде аката управе, па се у том смислу 
могу утврдити нека општа обележја аката управе и извршити одго- 
варајуће поделе.

У Француској, на почетку деветнаестог века, управни акт је био 
индивидуални акт, израз власти и акт који не поддеже контроли су- 
дова. Извршна власт је бида једини судија о законитости аката која 
је донела администрација.

Овакво одређење управног акта постепено, после читавог сто- 
лећа доживљава преображај. Пре свега, мисли се на разлику која се 
једно време у науци правила између аката јавне власти и аката по- 
словања. Циљ оваквог разликовања између аката правдао се жељом 
за ограничењем надлежности администрације у решавању спорова. 
Међутим, то није било довољно. Потребно је било, не само подели- 
ти ове акте, већ одредити карактер сваке од њих и утврдити крите- 
ријум за њихово раздиковање.

II

Т Е О Р И ЈА  У П Р А В Н О Г  А КТА

Лафериер је дао неодређену формулу за разликовање аката на 
акте пословања и акте власти. Сматрао је да управна власт са једне 
стране, води рачуна о управљању и употреби имовине и прикупља- 
њу прихода, што су били акти пословања, a са друге стране управна 
власт се стара о извршавању закона и јавне безбедности и у том 
случају иступа као сила и акти које она доноси представљају акте 
власти. „Само акти власти дају места покретању спорова, које у 
начеду суде управни судови... Напротив спорови који настају из 
управних аката пословања, у начелу долазе у надлежност редовних 
судова.”*

Прецизнију разлику између ове две врсте аката 1912. године 
поставља Бартелеми, „акти пословања су акти које би сваки могао 
да учини у управљању једном посебном имовином и који ни у чему 
не претпостављају постојање јавне власти”.̂  Тврдило се да држава

■ Леон Диги, Преображаји јавноГ права, Београд, Издавачка књижарница Геце 
Кона, 1929, с ^ .  152.

2 Ор. cit., стр. 154.
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одговара само за акте пословања, али не и за акте власти. На тај 
начин су се решавала питања која су се односила на постављења и 
статус чиновника. Чиновници који доносе акте власти не могу обра- 
зовати синдикате и не могу штрајковати, a они који врше само акте 
пословања то могу. Овакав начин разликовања аката пословања и 
аката власти није могао да се одржи. Врло брзо се приметило да 
Државни савет (који је био установљен да, поред осталих надле- 
жности, решава административне спорове), није водио рачуна о 
разликовању аката власти и аката пословања при одређивању над- 
лежности управних судова. Постављало се питање одговорности др- 
жаве због штете која је нанета појединцу вршењем јавне службе. За- 
тим, све чешћи штрајкови чиновника и синдикална окупљања. Све 
је то било у супротности са самом функцијом јавне власти па се од 
оваквог разликовања и одустало.

Наравно да су управни акти задржали своја обележја, али не 
зато што потичу од јавне власти, или што се доносе на основу њи- 
хове слободне воље. Воља власти не може дати обележје једном ак- 
ту,- већ циљ управног акта одређује његову природу и представља 
индивидуални акт јавне службе.

У техничком смислу, концепција управног акта настала је у др- 
жави која је и управно деловање подвела под право. Значајно за та- 
кву управу је да она делује према законским прописима. Основно је 
да управним актом, управа за поједини случај примењује закон, да 
тим актом и себе веже за извршење тог акта. „Тако је цела админи- 
страција потпала под право, стављена под судски надзор.”  ̂ Ова ево- 
луција извршена је у Француској, Немачкој и Аустрији. Велики ути- 
цај је остварен и у англо-саксонским земљама, где је судски надзор 
над администрацијом био ограничен. У Америци и Енглеској, туж- 
бе против администрације подразумевале су искључиво тужбе про- 
тив чиновника, али не и тужбе за поништај управних аката и тужбе 
против јавно-правних тела за накнаду штете, које су постојале у 
Француској. Еволуција којом се уређује судска заштита појединца 
против администрације је постепена, али евидентна.

Ханс Келзен истиче државну власт као трећи „елемент” држа- 
ве, поред територије и становништва. „Државна власт којој је пот- 
чињен народ није ништа друго до важење и ефикасност правног 
поретка, из чијег је јединства изведено јединство територије и на- 
рода.”‘*

Међутим када се говори о три државне власти, онда се под 
влашћу подразумева државна функција. Разликујемо три државне 
функције: законодавну, извршну (тј. управну) и судску. „У стварно- 
сти, двојна деоба је основ за уобичајену тројну деобу власти.”  ̂ Зако-

3 Леон Диги, Преображаји јавноГ ирава, Београд, Издавачка књижарница Геце 
Кона, 1929, стр. 176.

Ханс Келзен, Општа теорија права и државе, Београд, Архив за правне и 
друштвене науке, 1951, стр. 247.

5 Ор. cit., стр. 247.
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нодавна функција, којом се ствара право (доношење општих нор- 
ми), са једне стране и извршна и судска функција, којом се приме- 
њује (извршава) право, са друге стране.

Опште правне норме могу извршавати и судска и извршна 
власт, у зависности од тога коме се повери, да ли судским органима 
или извршним (административним) органима. Даље, извршна власт 
се често дели у две одвојене функције, у политичку и администра- 
тивну. Међутим, овакво разликовање извршне власти има политич- 
ки, a не правни карактер. Опште норме само изузетно доносе извр- 
шна и судска власт. Опште норме које ствара законодавни орган зо- 
ву се закони, a ако их ствара извршни орган уредбе или наредбе. 
Основни задатак извршне и судске власти је да стварају појединач- 
не норме на основу општих норми које је створило законодавство, 
и да примењују санкције које те опште и појединачне норме пропи- 
сују. To примењивање санкција је у ствари извршење.

Појам поделе власти, на законодавну, извршну и судску, прет- 
поставља да те три власти могу бити утврђене као посебне функције 
државе и да је могуће установити граничне линије које одвајају јед- 
ну функцију од друге. Међутим, немогуће је потпуно разграничење, 
без било каквог утицаја једне власти на другу. Нема правног порет- 
ка по коме су судски и управни органи искључени од стварања оп- 
штих правних норми, које иначе доноси законодавни орган. Затим 
судови, када су овлашћени да пониште неуставне законе и када у 
конкретном случају донесу одлуку која постане прецедент за одлуке 
у другим сличним случајевима, врше законодавну функцију.

Строго одвајање извршне и судске власти је такође немогуће. 
И извршна и судска власт састоје се од извршења општих норми. 
„Органи „извршне” власти често служе истој функцији којој и су- 
дови.”^

Суд утврђује да је извршен деликт (грађански или кривични) и 
одлучује о санкцији. Судски поступак је спор између две стране, a 
судска одлука је решење тог спора. Такође и извршни органи нала- 
жу одређено понашање, a у случају супротног понашања долази до 
административног деликта и до санкције.

Можемо навести пример, плаћање пореза појединца који има 
одређени приход, и да ће у случају пропуштања плаћања истог, би- 
ти предузете принудне мере против имовине тог појединца. „Адми- 
нистративне власти једине су надлежне да силом спроводе те зако- 
не, оне су једине које утврђују да ли је извршен административни 
деликт и оне су једине које намећу административну санкцију.”  ̂ Та 
функција је иста као функција судова. Чак и разлике у положају ор- 
гана и њиховим поступцима нису разлике у функцији већ се могу 
историјски објаснити.

6 Ханс Келзен, Општа Шеорија права и државе, Београд, Архив за правне и 
друштвене науке, 1951, стр. 263.

 ̂ Ханс Келзен, Општа теорија права и државе, Београд, Архив за правне и 
друштвене науке, 1951, стр. 264.
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Управа, поред издавања појединачних норми и примене санк- 
ција, предузима и извесне радње које не врше судови. To су такви 
акти којима се изричу наредбе, издају или не издају дозволе у скла- 
ду са законом. Специфичан административни акт као што је наред- 
ба или дозвола може бити једино акт државних органа и обично су 
једностране изјаве воље, мада могу бити и уговори (уговори о по- 
стављењу). Принудни акти на које су овлашћени административни 
органи, разликују се од санкција по томе што не зависе од понаша- 
ња појединаца него су условљени другим околностима (могу се 
принудно иселити људи из куће која је склона паду не зато што по- 
стоји одређено понашање тих људи већ што је зграда на ивици ру- 
шења). Међутим, и када административни орган утврди да деликт 
постоји и донесе одлуку о санкцији, појединац против кога је одлу- 
ка донета, може се жалити суду. У надлежности суда је да испитује 
уставност, законитост, па и целисходност административног акта.

И поред истицања да су управа и судство садржински истовет- 
ни начини извршавања и примене закона у појединим случајевима, 
да не постоје садржинске разлике између управног и судског акта, 
ипак „одржала су се на снази и данас се прихватају схватања о „ма- 
теријалном” разликовању управе и судства, и „управног” и „суд- 
ског” акта.*

Управу треба схватити као остваривање права издавањем поје- 
диначних правних правила којима се од стране овлашћеног органа, 
једнострано, одређује примарна диспозиција, на основу које поје- 
динци знају како да се понашају у складу са законом као и приме- 
њивањем мера принуде за оне који се не понашају у складу са оп- 
штим и појединачним правним актима. Судство уклања против- 
правности и одређује санкције за субјекта чије понашање доводи до 
спора, и као такви судски акти имају „специфичну непроменљивост 
... Такву непроменљивост, према овим схватањима, не могу имати 
акти у којима се испољава вршење управе.”^

Почетком двадесетог века у многим европским земљама долази 
до наглог повећања државних интервенција у друштву, тако да се 
мења до тада уобичајена представа о садржини и карактеру основних 
„функција државе”. На тој основи успостављено је „двојство” пра- 
ва, разликовање „области јавног права” и „области приватног пра- 
ва”, што је и данас једна од основних карактеристика правних си- 
стема грађанских држава. У француском праву, нови послови и за- 
даци државе довели су до појаве теорије јавних служби, тако да је 
Државни савет у том смислу проширио схватање о садржини упра- 
ве, које су подразумевале активности вршења власти у активности 
од непосредног значаја за задовољавање потреба грађана. Леон Ди-

* Павле Димитријевић, Ратко Марковић, Управно право, Београд, Службени 
лист СФРЈ, 1986, стр. 32.

9 Ор. cit., стр. 33.
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ги се сматрао оснивачем „школе јавних служби”. Он је сматрао да 
је вршење власти за државу само споредна појава која има оправда- 
ње при вршењу јавних служби и дефинисао јавну службу: „то је 
свака она делатност чије вршење управљачи треба да регулишу, 
обезбеде и контролишу, пошто је она неопходна за остваривање и 
развитак друштвене међузависности и такве природе, да може би- 
ти потпуно обезбеђена само посредовањем силе којом располажу 
управљачи”.'® Диги је разликовао судски од управног акта на тај на- 
чин што је сматрао да судски акт садржи констатацију о против- 
правности и да представља акт којим се исправља грешка у праву, a 
да управни акт садржи акте-услове и субјективне акте којима се од- 
ређују права и дужности конкретног субјекта.

Утицај Дигија није био јак само у француском праву, већ је 
имао велики утицај и на права многих европских земаља, па и у на- 
шој земљи. Тај утицај у нашој земљи се огледао у томе што је наша 
државна управа губила карактер функције државне власти и постала 
служба која се огледала у ативностима на задовољавању потреба 
грађана и заједнице.

После Другог светског рата у Француској долази до кризе тео- 
рије јавних служби, у том смислу што су њене активности имале 
уобичајене карактеристике, али нису потпадале под традиционални 
режим административног права. Спорове у вези са њиховим функ- 
ционисањем решавали су редовни судови.

У периоду после Другог светског рата и у Немачкој долази до 
појаве нових активности које савремену државу карактеришу као 
социјалну државу. „У новим условима државна управа се манифе- 
стује као сложена и разнородна делатност државе која има карактер 
мешавине ауторитативних и неауторитативних, правних и ванправ- 
них (материјалних), правно регулисаних и правно нерегулисаних 
активности којима држава остварује своје свакодневне задатке.” "

III

П О ЈА М  У П Р А В Н О Г  А КТА 

А) Дефиниција управног акта

„Сам израз управни акт је француског порекла (acte administra- 
tiO, скован потребом, да управа, која се врши по начелу законито- 
сти, добије и свој одговарајући, посебни правни институт.” '̂

'0 Ор. cit., стр. 51.
Паале Димитријевић, Ратко Марковић, Управно право, Београд, Службени 

лист СФРЈ, 1986, стр. 40.
Винко Кришковић, Иво Крбек, Велимир Иванчевић, Иво Борковић, Драган 

Медведовић, ХресШоматија управног права, Загреб, Сувремена јавна управа, 2003, 
стр. 4.
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Настанак појма управног акта појавио се најпре у Француској у 
првој половини деветнаестог века, одакле се та идеја пренела на 
правну теорију већине европских држава, посебно на немачку прав- 
ну науку.

Управни акт је у Француској на почетку деветнаестог века де- 
финисан као израз власти и као такав не поддеже контроли судова. 
„Сваки акт који је потицао од извршне власти или њених службе- 
ника (уредба, индивидуална одлука или проста материјална опера- 
ција) сматран је фактички као управни акт.”‘̂  После једног столећа 
долази до преображаја у дефинисању управног акта. „Управни акт 
био је индивидуално дело једног службеника извршне власти, пре- 
ма томе акт јавне власти, a постао је индивршуални акт учињен у 
погледу једне јавне службе.”

Ханс Келзен полази од тога да административна функција има 
карактер судске функције и да је административни поступак више 
или мање сличан судском. Међутим, истиче да административни 
органи предузимају радње које не врше судови. To су акти којима 
се издају наредбе, дозволе или се ускраћује њихово издавање. Ти 
принудни акти администрације немају карактер санкција, али ако 
не дође до њихове примене могу се остварити судским путем.

Иво Крбек је истицао да се до појма управног акта може тео- 
ријски доћи само ако се управни акт посматра као посебан правни 
институт и третира самостално и потгтуно, a не довођењем у везу 
са другом правном појавом (као што то чини француска теорија 
управног права). Он сматра да при одређивању дефиниције управ- 
ног акта треба узети у обзир три његова битна елемента: конкрет- 
ност, ауторитативност и правно деловање или ефекат. На тај начин 
појам управног акта се одређује „као ауторитативно одлучење (пре- 
ма предњему доносилац се може одредити на разне начине) ради 
изазивања непосредног правног ефекта у правима и дужностима 
физичких и колективних лица за конкретни случај на подручју управ- 
не д^елатности”.''* Управни акти су појединачни правни акти које 
доноси управа у вршењу управне делатности и као такви акти, њи- 
ма се прописује неко појединачно и конкретно правило за одређено 
лице и одређени случај.

Закон се може непосредно изврпшти тек после доношења управ- 
H o r  акта. Управни акт је „посебан правни институт који се одваја од 
свог доносиоца и живи властитим животом”.'^

Павле Димитријевић дефинише управни акт на следећи начин: 
„Управни акт је „изјава воље”, заповест овлашћеног издаваоца о

Леон Диги, Преображаји јавноГ ирава, Београд, Издавачка књижарница Геце 
Кона, 1929, стр. 146.

Vinko Krišković, Ivo Krbek, Velimir Ivančević, Ivo Borković, Dragan Medvedo- 
vić, Hrestomatija upravnog prava, Zagreb, Suvremena javna uprava, 2003, str. 15.

•5 Ivo Krbek, Upravni akt, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knji- 
ga 311, Zagreb, 1957, str. 5.
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начину понашања онога коме је упућена у одређеној ситуацији.”'® 
Основна карактеристика овог акта је да је једностран и обавезан за 
онога коме је упућен јер је у њему садржана заповест. На овај на- 
чин се остварује управна власт и успоставља управно-правни однос. 
Таквим актом за један субјект могу бити установљене само дужно- 
сти, a за други само овлашћења, a могу бити установљена и овла- 
шћења и дужности за обе стране. Управни акт мора бити законит 
јер се заснива на закону, и извршив у случају да субјект не изврша- 
ва своје дужности, биће принуђен применом силе. Овакав акт се 
доноси независно од воље субјекта, искључиво у ситуацијама када 
су испуњени законом одређени услови за његово доношење.

Управни акт се може одредити према форми и материји на 
управни акт у формалном и материјалном смислу. На основу тога 
професор Лукић дефинише управни акт у формалном смислу и 
управни акт у материјалном смислу на следећи начин; „Управни 
акт у формалном смислу је сваки акт који донесе државни орган ко- 
ји се назива управним органом, без обзира на то каква му је садр- 
жина, тј. какве се норме њиме стварају — опште или појединачне 
или какве друге... Управни акт у материјалном смислу јесте акт који 
има специфичну садржину, којом се одваја од свих других врста 
правних аката, садржину која је специфична за управу, која чини 
њену суштину.”’’ Лукић полази од тога да треба разликовати судске 
од управних аката. Истиче да је питање разликовања ових аката нај- 
спорније и највише обрађивано у теорији права.

Да би се на ово питање одговорило не треба као критеријум 
узети да су судски и управни акти по садржини појединачни акти 
извршења закона, општег акта. Затим, да се не треба ослањати на 
принудност управних аката, једностраном надмоћношћу управе јер 
и судски акт је једнострано принудан и ствара обавезу понашања. 
Треба истаћи да разлику између судског и управног акта не треба 
заснивати на томе што судски акт значи утврђивање неке чињени- 
це, a управни акт пре свега стварање права, јер је судски акт такође 
акт стварања (њиме се изричу санкције ако се утврди противправ- 
ност), a управни акт може бити акт утврђен>а неке чињенице. Раз- 
лика једино постоји у томе да је код судског акта утврђење против- 
правности обавезно, a да код управног акта посебне радње не мора 
бити.

Да би се утврдила разлика између судског и управног акта 
„При том треба поћи од односа између појединачне норме, која се 
ствара и судским и управним актом, и опште норме, извора права... 
У разлици у односу судског и управног акта према појединачним

Павле Димитријевић, Ратко Марковић, Управно право, Београд, Службени 
лист СФРЈ, 1986, стр. 187.

Др. Радомир Лукић, Теорија државе и права, I I  Teopuja права, Beoipaa, Завод 
за уибенике и наставна средства, 1995, стр. 142 и 143.
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нормама лежи разлика између ових аката.”‘® Норме управног права 
у односу на опште норме могу бити слободне (што представља изу- 
зетак) и везане за општу норму (што представља правило). Код сло- 
бодних односно невезаних управних аката општом нормом, управ- 
ни орган ствара сам диспозицију. Суштина је да управни орган није 
пасиван, орган који чека да неко погреши па да примени санкцију, 
него је активан и унапред прописује шта људи треба да раде. У слу- 
чају везаног акта управе, ту појединачна норма представља само 
конкретизацију опште норме. Битно је да конкретизацијом, поједи- 
начном нормом, одређено лице зна како треба да се понаша, тач- 
није, без појединачне норме немогућа би била примена опште нор- 
ме (нпр. општа норма да свако, сразмерно својој имовини треба да 
плати порез, не би се могла извршити ако се појединачном нормом 
не би конкретизовало у сваком појединачном случају колико сваки 
обвезник треба да плати порез).

„Другим речима, управни акт садржи такве појединачне норме 
које представљају неопходан саставни део у процесу остваривања 
општих норми које разрађују и конкретизују диспозиције садржане 
у општој норми, диспозиције које су саме по себи недовољно кон- 
кретне и одређене да би се субјекти могли понашати по њима без 
ове поједначне норме.”'® Ово важи, пре свега, за опште норме које 
управном органу дају дискрециона овлашћења, јер такве опште нор- 
ме немају јасна и конкретна правила понашања (диспозицију) за су- 
бјекте, на основу којих би се они понашали да нема појединачне 
норме (нпр. општа норма овлашћује управни орган да својим актом 
може дати дозволу за ношење оружја, онда субјект тек на основу 
појединачне норме има диспозицију, правило о свом понашању). 
Императивни карактер управног акта није нужан, али постоји у ве- 
ликом броју случајева. Он се састоји у томе што субјекти морају да 
поступе по њима, јер се у супротном принудно извршавају. Санк- 
ције (за ситне прекршаје) може примењивати непосредно управни 
орган који је норму издао, затим суд или други управни орган. Су- 
штина управног акта, према професору Лукићу, састоји се у томе 
што он прецизира и конкретизује диспозицију опште норме, која се 
без појединачне диспозиције садржане у управном акту не би могла 
применити. Када се говори о санкцији, приметићемо да уколико 
санкцију прецизира управни акт онда он представља судски акт. За 
ситне прекршаје управни акт може прецизирати санкцију, коју ина- 
че прецизира суд.

Позитивноправну дефиницију даје Закон о управним спорови- 
ма (1996), у члану 6. став 2. дефинише управни акт: „Управни акт, 
у смислу овог закона, јесте акт којим државни орган и предузеће

Ор. cit., стр. 145.
19 Радомир Лукић, Teopuja државе и права, I I  Теорија права, Београд, Завод за

уџбенике и наставна средства, 1995, стр. 146.
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или друга организација у вршењу јавних овлашћења решава о одре- 
ђеном праву или обавези физичког лица или правног лица или дру- 
re странке у управној ствари.” ®̂

У нашим позитивним прописима уместо израза управни акт, 
често се користе и изрази као што су решење или налог (наређење).

Б) Основна обележја управног акта

1. Доносилац управног акта
Према нашим прописима доносилац управног акта могу бити 

државни органи, пре свега органи управе (министарства), али и 
други државни органи (влада), који су по закону овлашћени да ре- 
шавају у управним стварима, затим други државни субјекти којима 
је пренето овлашћење и недржавни субјекти којима је на основу за- 
кона поверено вршење управних јавних овлашћења. Управни акт 
доноси само овлашћени доносилац.

2. Управни акт је правни акт
Управним актом се стварају, укидају, мењају и утврђују права и 

обавезе. Њима се стварају нови правни односи.

3. Акт мора бити појединачан и конкретан
Управни акт се увек односи на конкретну правну ситуацију. Та 

правна ситуација је једнократна и непоновљива. Управним актом се 
реализује, признаје, мења конкретно право или обавеза, у супрот- 
ном не ради се о управном акту.

4. Акт мора бити ауторитативан
Ауторитативност је више карактеристика управног акта него 

њено обележје. Закон даје ово обележје управном акту мада теоре- 
тичари нису сагласни да је ауторитативност присутна у сваком акту 
који доноси орган управе.

Неки аутори ауторитативност схватају као обележје управног 
акта јер полазе од схватања да се вршење управне делатности своди 
на вршење управне власти. Међутим, не би се могло рећи да је ау- 
торитативност присутна у ситуацији када орган управе доноси де- 
кларативни управни акт или када се странци признају субјективна 
права по њеном захтеву. Као пример наводи се ,дхекларативни управ- 
ни акт о признању (нпр. бирачког права). Ово из разлога што, по 
природи ствари, није могуће некога принутити да реализује своје 
право (нпр. да гласа), јер би се у том случају „право” претворило у 
обавезу, a чим се ради о обавези не може бити речи о праву”. '̂ Код

20 Закон о управним споровима, Службени 1ласник CPJ, бр. 46/96, члан 6, став 2.
21 Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић, Управно право, ускла- 

ђено са Уставном повељом СЦГ, Београд, Савремена администрација, 2004, стр. 184.
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управних аката којима се утврђују и признају права, ауторитатив- 
ност као да не постоји, јер јача воља и принудност није потребна. 
Треба приметити да ауторитативност у смислу принудности и на- 
метања одређеног понашања, пре свега постоји код обавезујућих 
управних аката, којима се утврђују и намећу правне обавезе, у спе- 
цифичним управним областима, какве су војска, полиција и слично. 
Ауторитативност не би требало да схватимо само као вршење вла- 
сти и принуде, већ као законито и стручно доношење управних 
аката. „Ауторитативан је онај управни акт који је законит, целисхо- 
дан, ефикасно донет и у складу је са начелом материјалне исти- 
не.”22 Потребно је направити разлику између доношења управног 
акта и извршавања управног акта. Доношење управног акта подра- 
зумева конкретно решавање у управним стварима, a извршавање 
може бити принудно или добровољно. „Ауторитативност управног 
акта губи своје класично значење поготово у условима трансформа- 
ције управе у јавну службу, где се издавање управних аката разуме 
као Јавна служба”.”^̂

5. Акт мора бити донет у управној ствари
У правној теорији постоји више различитах дефиниција управ- 

не ствари, али је свима заједничко да је за управну ствар битно да 
се ради 0 правном и конкретном одлучивању у појединачном случа- 
ју. Управна ствар, у ужем смислу представља правну ситуацију у ко- 
јој се решава о признавању неког права, утврђивању неке обавезе 
или остваривању правног интереса неког лица у појединачном слу- 
чају. To подразумева да се ради о конкретној правној ствари за коју 
се доноси конкретна управна одлука садржана у управном акту. 
„Управна ствар у ширем смислу јесте свака ситуација у којој управа 
обавља своју делатност, тј. када издаје појединачне управне акте 
(нпр. решења), када предузима поједине управне радње (нпр. води 
службену евиденцију и издаје уверења), или када закључује управне 
утоворе.” '̂* Управна ствар односи се на свако управно одлучивање 
без обзира да ли управа предузима или доноси одлуке, акте или 
радње, и да ли су оне конкретне или опште.

Законско дефинисање управне ствари садржи мађарски закон 
који регулише управни поступак. Полазећи од тога наши аутори 
предлажу следећу законску дефиницију управне ствари: „Управном 
ствари сматра се појединачна, по правилу, неспорна правна ствар 
из неке управне области, у којој орган води управни посупак, непо- 
средно примењујући прописе, решава о праву, обавези или прав- 
ном интересу странке, потврђује или региструје одређене податке,

22 Ор. cit., стр. 184.
22 Зоран Јелић, Законско дефинисан>е управне ствари, Избор судске праксе, бр. 

12, Београд, 1997, стр. 69.
2“' Стеван Лилић, Управно право, Управно-процесно право, Београд, Службени 

гласник, Београд, 2008, стр. 321.
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односно чињенице, врши управни надзор или спроводи админи- 
стративно извршење.”^̂

Управа доноси акте којима мериторно одлучује као ауторита- 
тивни орган, али све чешће служи грађанима као њен „сервис”, па 
у ту сврху води се службена евиденција, издају уверења и сл. Увође- 
њем информатике и компјутеризацијом управе омогућено је да се 
велики број послова систематизује, као и да се направе базе подата- 
ка које олакшавају и убрзавају рад (нпр. приликом израде свих вр- 
ста решења о разрезу пореза).

Законодавац је на овај начин одредио појам управног акта, док 
су теоретичари појму управног акта додали и следеће елементе:

6. Правно дејство
Као обележје управног акта, правно дејство произилази из окол- 

ности да управни акт производи одређене промене у односу на прав- 
ни поредак, тако што одређена права признаје, мења или укида.

7. Једностраност
Једностраност постоји када у правном односу једна страна од- 

ређује права и обавезе друге стране. Често се једностраност поисто- 
већује са ауторитативношћу. Међутим, једностраност је шира од 
ауторитативности. Једностраност означава ситуацију у којој једна 
страна у правном односу одређује права и обавезе друге, a аутори- 
тативност означава однос између две стране у којој једна иступа са 
јачом вољом. „Једностраност указује на то да су управни акти ре- 
зултат изјаве воље једног субјекта, односно да је нормативна садр- 
жина акта искључиво ствар његовог доносиоца.” ®̂

8. Заснованост на закону
Управни акт мора бити заснован на закону или другом прав- 

ном пропису. Заснованост на закону подразумева примену принци- 
па законитости у доношењу управних аката, a то значи да управни 
акт мора бити донет на основу закона и у оквиру законом утврђе- 
них овлашћења. Да би се обезбедила заснованост управног акта на 
закону мора се донети у поступку који је прописан законом. Ради 
заштите законитости заинтересовано лице има право жалбе на пр- 
востепено решење као и право на тужбу.

25 Ор. cit., стр. 322.
26 Стеван Лилић, Управно право, Управно-процесно право, Београд, Службени 

гласник, 2008, стр. 317.
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BPCTE УПРАВНИХ AKATA 

A) Увод

„У зависности од различитих мерила и основних обележја, мо- 
гуће су и различите поделе управних аката. Због тога је, према схва- 
тањима појединих аутора, могуће одредити и различите врсте управ- 
них аката.” ’̂

Када се појам управног акта сведе на његово уже и право зна- 
чење, „он још увек обухваћа разнолике случајеве, који се међусобно 
битно разликују у појединим точкама свог правног режима, односно 
својим правним последицама...”^̂

Традиционална подела управних аката, као и наше важеће управ- 
но законодавство, разликује следеће врсте управних аката:

1. позитивни и негативни управни акти
2. конститутивни и декларативни управни акти
3. везани и слободни управни акти
4. формални и нефорнални управни акти
5. трајни и тренутни управни акти
6. управни акти који се доносе по службеној дужности и управ- 

ни акти који се доносе по захтеву странке
7. управни акти у форми решења и управни акти у форми за- 

кључка
8. погрешни управни акти (неисправни и противправни, неза- 

конити и нецелисходни, рушљиви и ништави).

Б) Врсте управних аката

1. Позитивни и негативни управни акти
Подела на позитивне и негативне управне акте полази од прав- 

ног дејства коју управни акт производи у правном поретку.
Позитивни управни акт је такав управни акт којим се ствара 

нека промена у правном поретку. Промена се може односити на 
стварање нове правне ситуације, мењање и укидање постојеће прав- 
не ситуације.

Негативни управни акт је такав управни акт којим се одбија 
промена у правном поретку. Њима се нити стичу нека права, нити 
намећу неке обавезе. Негативни управни акти су одречни (одбијају-

27 Никола Стјепановић, Стеван Лилић, Управно право, Београд, 1991, стр. 189. 
2S Винко Кришковић, Иво Крбек, Велимир Иванчевић, Иво Борковић, Драган 

Медведовић, Хрестоматија управног права, Загреб, Сувремена јавна управа, 2003, 
стр. 16.
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ћи), тако да се захтев странке може одбити у потпуности или дели- 
мично, али одбијање мора бити изричито. Међутим, у случају „ћу- 
тања управе” може постојати и прећутно одбијање захтева странке.

Између позитивних и негативних управних аката постоје раз- 
лике које се огледају у томе да се позитивни могу доносити како по 
захтеву странке тако и по службеној дужности, a негативни само на 
захтев странке. Затим, позитивни управни акти могу бити и консти- 
тутивни и декларативни, a негативни могу бити само декларатив- 
ни. Својство правноснажности могу стећи само позитивни управни 
акти.

2. Конститутивни и декларативни управни акти
Подела на конститутивне и декларативне управне акте полази 

од тога да ли се актом ствара ново стање у правном поретку или се 
само констатује постојање новог стања.

Конститутивни управни акт је онај акт који мења или укида не- 
ку правну ситуацију.

Декларативни управни акт је такав акт који само констатује да 
је настала нова правна ситуација.

Разлике извеђу ове две врсте аката се огледају у томе да се 
конститутивни управни акти доносе по службеној дужности и по 
захтеву странке, a декларативни се увек доносе по службеној ду- 
жности. „Конститутивни акт ствара неки правни однос, декларатор- 
ни решава само спор или сумњу о постојању или садржају неког 
правног односа... Опћенито се може казати, да у начелу декларатор- 
ни акт дјелује ех tunc (од момента када је настао правни однос, који 
акт утврђује), a конститутивни ех пипс (акт делује само убудуће).” ®̂

„Будући да су у сваком управном акту помијешани конститу- 
тивни и деклараторни елементи, сматра се неки управни акт у ције- 
лости конститутивни или деклараторни према томе, који од тих 
елемената превладава.” “̂

„Као пример конститутивног управног акта може се навести 
акт о упису неког удружења у регистар правних лица, док се као 
пример декларативног управног акта може навести акт о одласку 
неког лица у пензију по сили закона. Међутим, како одлазак у пен- 
зију може наступити као последица захтева неког лица, то у пракси 
није једноставно разликовати да ли је један управни акт конститу- 
тивног или декларативног карактера.” *̂

Можемо разликовати посебне врсте конститутивних управних 
аката.

29 Винко Кришковић, Иво Крбек, Вели.мир Иванчевић, Иво Борковић, Драган 
Медведовић, Хрестоматија УправноГ права, Загреб, Сувремена јавна управа, 2003, 
стр. 19—21

39 Ор. cit., стр. 20.
31 Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић, Управно право 

усклађено са Уставном повељом СЦГ, Београд, Савремена администрација, 2004, стр. 
191.
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Према томе какве промене изазивају у правном поретку, разли- 
кујемо:

— конститутивне управне акте који стварају,
— конститутивни управни акти који мењају и
— конститутивни управни акти који укидају неку правну ситу- 

ацију.
Према последицама које изазивају у односу на странку, могу 

бити:
— фаворабилни (када се признају права на основу захтева 

странке)
— онерозни (када се странци намеће нека обавеза)
Према садржини управне акте делимо на:
— наређења (којима се издају конкретне заповести да се нешто 

чини или забране да се нешто не сме чинити). „Овде треба нарочи- 
то поменути такозване службене заповести. To су конкретна наре- 
ђења која виши орган упућује нижим органима или старешина пот- 
чињенима.”^̂

— управне акте којима се признају неке способности (правна 
способност правним лицима) или признају неко својство (споменик 
културе)

— управне акте којима се признаје неко стварно право (право 
на патент)

— дозволе (којима надлежни орган одобрава трајно вршење 
неке делатности) и одобрења (којим се одобрава једнократно оба- 
вљање неке радње).

Такође, можемо разликовати и посебне врсте декларативних 
управних аката. Према садржини разликујемо акте којима се утвр- 
ђују чињенице које имају правне последице и акти којима се утвр- 
%ЈУ правни односи.

3. Везани и слободни управни акти
Подела управних аката на везане и слободне одређена је ини- 

цијативом за доношење управног акта и слободе у одређивању ње- 
гове садржине.

Везани управни акт је такав акт код којег је унапред одређено 
законом када се доноси и каква мора бити његова садржина. Они 
су најчешће декларативни управни акти.

Слободни управни акт је такав акт код којег је законом доноси- 
лац овлашћен по својој слободној оцени у конкретном случају да ли 
ће уопште донети управни акт. Такође и његова садржина зависи 
од процене доносиоца. „Међутим, право органа да слободно одлу- 
чује у конкретном случају не значи и самовољу органа, већ само да- 
је могућности да бира између више правно једнаких алтернатива.”^̂

32 Никола Стјепановић, Уиравно ираео у СФРЈ, Београд, 1973, стр. 10.
33 Иво Крбек, Дискрециона оцена, Загреб, 1937, стр. 188.
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Управни акти донети по слободној иницијативи називају се 
још и дискрециони управни акти. Доношење слободних управних 
аката увек је везано тиме да доносилац мора имати овлашћење за 
доношење таквих аката, да се они морају донети у законом пропи- 
саном поступку, затим мора се поштовати форма акта, не сме се 
прекорачити овлашћење за доношење таквих аката и не сме бити 
употребљено супротно циљу због којег је то овлашћење дато. Управ- 
ни акт донет по слободној оцени може имати и недостатак у самој 
слободној оцени и такви акти називају се нецелисходни управни 
акти. Слободни управни акти су увек конститутивни. To значи да се 
у редовном поступку могу побијати жалбом, a тужбом у судском 
поступку, само и једино због незаконитости. Међутим, дешава се да 
дискрециони акт може бити и незаконит и нецелисходан, тако да се 
у пракси дешавају случајеви мешовитог управног акта. To је такав 
управни акт код чијег доношења постоји слобода у процени да ли 
ra треба донети или не, али ако се процени да акт треба донети 
онда мора бити тачно одређене садржине.

4. Једноставни и збирни управни акти
Подела управних аката на једноставне и збирне подразумева 

колико је овлашћених субјеката учествовало у доношењу конкретног 
акта или решавању конкретне управне ствари.

Једноставни управни акт је такав акт који доноси један овла- 
шћени доносилац. Генерални (општи) управни акт представља по- 
себну врсту једноставних управних аката и представља такав акт у 
којем лица на које се односе нису унапред одређена, али која су по 
неком основу одредива.

Збирни управни акт је такав акт у чијем доношењу учествују 
два или више овлашћених доносилаца. „Начелно се могу ти сложе- 
ни акти разликовати према томе, да ли је сурадња због тога, што 
нека управна ствар има двије разне стране, тако да о њој морају рје- 
шавати два разна органа, или само да би се осигурало исправно 
рјешење, тако да рјешење доноси један орган, a други само судјелује 
у разном облику. У првом случају могу оба органа односни акт 
формално донијети заједнички, a може ra донијети и један од њих 
уз претходну сугласност другога.” '̂'

Наш Закон о управном поступку у члану 192. истиче:
„(1) На основу одлучних чињеница утврђених у поступку, ор- 

ган надлежан за решавање доноси решење о управној ствари која је 
предмет поступка.

(2) Кад о управној ствари решава колегијални орган, он може 
решавати кад је присутно више од половине његових чланова, a ре- 
шење доноси већином гласова присутних чланова, ако законом или

З'* Винко Кришковић, Иво Крбек, Велимир Иванишевић, Иво Борковић, Дра- 
ган Медведовић, Хресоматија УправноГ права, Загреб, 2003, стр. 32—33.
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другим прописима није предвиђена квалификована већина.”^̂ Закон 
о управном поступку у члановима 193. и 194. такође говори који су 
то збирни акти.

Када говоримо о збирним управним актима можемо издвојити 
више модалитета учешћа појединих субјеката у доношењу таквих 
аката:

— два субјекта могу заједно донети један управни акт али се 
морају договорити који се сматра формалним доносиоцем акта

— један орган предлаже издавање управног акта док га други 
издаје

— један орган доноси управни акт тек након прибављања прет- 
ходне сагласности од другог органа

— један орган доноси управни акт, a други накнадно даје са- 
гласност или одобрење и управни акт не може ступити на снагу ако 
сагласност није дата

— један орган може донети збирни управни акт тек пошто 
прибави мишљење другог органа (важно је да се мишљење другог 
органа тражи односно да је дато, без обзира да ли је мишљење по- 
зитивно или негативно).

Ванредно правно средство тј. поништење и укидање решења 
по основу службеног надзора се употребљава када се не поштују 
правила о доношењу збирних управних аката, што се сматра тежом 
повредом законитости.

5. Формални и неформални управни акти
Подела на формалне и неформалне управне акте односи се на 

то да ли управни акт има одређеним прописом предвиђен облик и 
саставне делове управног акта.

Формални управни акт је такав акт код којег је прописом одре- 
ђено да се доноси у одговарајућем поступку, у писменој форми и са 
одговарајућим саставним деловима. Решења и закључци (уколико је 
предвиђено да се доносе у писменој форми) су формални управни 
акти.

Неформални управни акт је такав акт који нема строгу проце- 
дуру, нема писмену форму и нема све саставне делове. To су усме- 
на решења (која се доносе у случају хитности), забелешке на спис 
(доносе се у скраћеном поступку и имају само диспозитив) и усме- 
ни закључци који се доносе у току управног поступка. Ова подела је 
значајна због рокова за улагање жалбе или другог правног средства.

6. Трајни и тренутни управни акти
Оваква подела полази од тога да ли Јшравни акт производи 

трајно или ограничено правно дејство.

35 Закон о управном поступку, Службени лист CPJ, бр. 33/97.
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Управни акт са трајним временским дејством је такав акт који 
производи правно дејство све док се оно не укине тј. ствара трајне 
правне ситуације које се могу опозвати.

„Управни акт са ограниченим временским дејством је управни 
акт који не ствара трајне правне ситуације и који има ограничено 
правно дејство, у смислу да се његови правни ефекти конзумирају 
једнократним извршењем његове садржине.” ®̂ Овакав акт се по пра- 
вилу не може опозвати.

7. Управни акти који се доносе по службеној дужности и управ- 
ни акти који се доносе по захтеву странке

Оваква подела управних аката полази од тога по чијој је ини- 
цијативи покренут поступак доношења управног акта.

Управни акт који се доноси по службеној дужности је такав акт 
који се доноси кад је законом одређено органу управе да ради 
остваривања јавног интереса мора донети управни акт. To су акти 
којима се утврђује нека обавеза, они су ауторитативни и могу се 
принудно извршити (нпр. одредити порез).

„За доношење управног акта односно покретање управног по- 
ступка вреди најчешће службена (официјелна) максима, према којој 
то орган чини по властитој иницијативи; уз то има у савременом 
управном праву и случајева страначке максиме, кад се управни акт 
доноси, само ако то одређено лице — правнопроцесно изражено 
странка — тражи или даје свој пристанак.”^̂

Управни акт који се доноси по захтеву странке је такав акт ко- 
јим странка на свој захтев тражи од органа управе да јој се изда не- 
ки управни акт. To су најчешће захтеви ради признања неког права 
(захтев за признавање права на дечји додатак). Овакви акти су неау- 
торитативни па се као такви не могу принудно извршити.

Ова подела управних аката има одређене практичне последице. 
У случају да је донет управни акт без захтева странке (а такав захтев 
је нопходан услов за доношење управног акта), долази до уклањања 
таквог управног акта. „Управни акт за чије је доношење био потре- 
бан захтев странке, a таквог захтева нема, сматра се ништавим. Ни- 
штави управни акти су акти који садрже најтежи облик повреде за- 
конитости и могу се у свако доба уклонити из правног поретка.” *̂ 
Међутим, такав управни акт може да конвалидира, тј. накнадно да 
стекне правну ваљаност, уколико странка накнадно изричито или 
прећутно пристане на управни акт који је донет без њеног захтева.

Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић, Управно право 
усклађено са Уставном повељом СЦГ, Београд, Савремена администрација, 2004, стр. 
197.

33 Винко Кришковић, Иво Крбек, Велимир Иванчевић, Иво Борковић, Драган 
Медведовић, Хрестоматија УправноГ права, Загреб, Сувремена јавна управа, 2003, 
стр. 27.

3* Стеван Лилић, Управно право, Управно-процесно право, Београд, Правни фа- 
култет Универзитета у Београду, 2008, стр. 334.
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Може се десити и да странка после подношења захтева одуста- 
не од њега, a „...орган управе који води тај поступак процени да би 
настављање вођења поступка било у јавном интересу, он може на- 
ставити са поступком доношења управног акта по службеној дуж-
ности 39

8. Управни акти у форми решења и управни акти у форми за- 
кључка

Оваква подела управних аката на решења и закључке полази од 
тога да ли се управним актом решава о главној ствари или се реша- 
ва о питањима која се тичу вођења управног поступка.

„Решење је управни акт којим се одлучује о управној (главној) 
ствари, тј. 0 признавању конкретног права или утврђивању конкрет- 
не обавезе неког лица у појединачном случају.”‘*° По правилу ова 
врста управног акта се доноси у писменој форми и мора имати од- 
говарајуће саставне елементе, a то су: увод, диспозитив, образложе- 
ње, поуку о правном средству, назив органа са бројем и датумом, 
потпис службеног лица и печат органа.

Закон о општем управном поступку у члану 197. став 1. одре- 
ђује које елементе треба да има увод решења, a то су;

— назив органа, број и датум доношења решења
— правни пропис који одређује стварну, a no потреби и месну 

надлежност
— означење странке и њихових заступника или пуномоћника
— ако се ради о сложеним или комплексним решењима, наво- 

де се сви подаци о органима који су учествовали у поступку доно- 
шења, као и бројеви тих одлука

— у случају да решење не садржи образложење, најчешће се у 
уводу наводи и материјално-правни пропис који се примењује у 
конкретном случају.

Диспозитив је најважнији део решења, зато што се у њему од- 
лучује о свим захтевима странака о којима се расправл>ало у току 
поступка тј. одлучује се о предмету поступка.

Образложење представља кратак приказ захтева странке, када 
се покреће на захтев странке или образложење за покретање по 
службеној дужности. Свако писмено решење мора имати образло- 
жење. Важнији елеменат образложења је позивање на правне про- 
писе и разлоге за њихову примену према утврђеном чињеничном 
стању.

Свако решење мора имати упутство о правном средству, уз из- 
ричито навођење да ли је против решења жалба дозвољена или не.

Када говоримо о потписивању решења, разликујемо две ситуа- 
ције. Када решење доноси инокосни орган, решење потписује слу-

Ор. cit., стр. 334. 
'*0 Ор. cit., стр. 335.
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жбено лице које га доноси. По правилу је то функционер државног 
органа. У случају његове одсутности, решење потписује његов заме- 
ник или друго лице које функционер овласти. Када решење доноси 
колегијални орган у седници, решење ће потписати председник тог 
органа, осим када Закон предвиђа другачије.

Печат органа је саставни и обавезни део сваког решења.
Закључци су такви управни акти којима се одлучује о питањима 

за вођење поступка и могу бити писмени и усмени. Закључак донет 
у писменој форми садржи сва обележја управног акта и веома личи 
на решење. Закључак ће бити донет у писменој форми када то за- 
кон предвиђа (када се може изјавити посебна жалба), када се ради о 
питањима која су од утицаја на остваривање и заштиту права и ин- 
тереса странке (нпр. у вези са извршењем) и када странка то изри- 
чито захтева. Жалба против закључка нема суспензивно дејство, тј. 
по правилу не одлаже извршење закључка.

9. Погрешни управни акти
„Погрешан управни акт је општи назив за сваки управни акт 

који садржи било какав недостатак (ману).”'** Правна претпоставка 
је да су сви управни акти правно перфектни. Међутим, у животу се 
не ретко дешавају грешке, тако да управни акти имају неки недоста- 
так, који се мора уклонити. Грешке могу бити фактичке и правне.

— Неисправни и противправни управни акти
Неисправни управни акти садрже грешку фактичког (технич-

Kor) карактера. To значи да постоји разлика између фактичке и из- 
јављене воље. Најчешће се јављају као грешке у писању и рачунању. 
Овакве грешке се исправљају тако што се доноси посебан акт о ис- 
правци или стављањем белешке о исправци на самом акту.

Посебну врсту неисправних аката чине неуредни управни акти. 
To је акт који се не може прочитати, који је поцепан, који је језич- 
ки неразговетан и сл. Такав акт се исправл>а тако што се доводи у 
ред (прекуца или језички исправи), a не доноси се нови акт.

Када постоји грешка која је правног карактера говоримо о про- 
тивправном управном акту. Грешка је у самој вољи и грешка може 
бити непосредна и посредна. На основу тога разликујемо незакони- 
те и нецелисходне управне акте.

— Незаконити и нецелисходни управни акти
Незаконити управни акт садржи правну грешку која је непо- 

средно противна закону или другом правном пропису. Незаконити 
управни акти се даље деле на рушљиве и ништаве управне акте.

Нецелисходни управни акт садржи правну грешку која је про- 
тивна јавном интересу и може се јавити само код слободних управ-

Павле Димитријевић, Елеменши уиравног ирава, Београд, 1983, стр. 102.
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них аката. Нецелисходност значи да није правилно употребљена 
слободна оцена па се овакви акти још називају и неправилни управ- 
ни акти. Против незаконитих аката у нашем праву могу се употре- 
бити и жалба у управном поступку и тужба у управном спору, a 
против нецелисходних може се употребити само жалба у управном 
поступку.

„Подела противправних управних аката на незаконите и неце- 
лисходне полази од врсте правне грешке коју управни акт садржи. 
Правна грешка може се јавити у виду непосредне (директне) или 
посредне (индиректне) повреде закона...Директна противправност 
повлачи незаконитост управног акта, док индиректна противправ- 
ност повлачи нецелисходности управног aKra.”"*̂

„Незаконитост је најшири, класични облик правне мане управ- 
ног акта. Састоји се у несагласности управног акта одговарајућим 
когентним правним прописима, тј. у кршењу слова или духа меро- 
давне правне норме... Нецелисходност је грешка у вршењу саме 
слободне (дискреционе) оцене: примена конкретно неприкладне (тач- 
није, не најподесније за дату ситуацију), премда правно понуђене 
солуције (унутар законских оквира и у складу са законском сврхом) 
за доношење одлуке о одређеној управној ствари.”'*̂

— Рушљиви и ништави управни акти
Ова подела полази од тежине правне грешке коју управни акт 

садржи. Када је правна грешка у виду теже повреде закона онда го- 
воримо о ништавим правним актима, a ако се правна грешка одно- 
си на лакшу повреду закона ради се о рушљивом управном акту.

Рушљивост представља делимичну незаконитост, a ништавост 
представља потпуну незаконитост. Затим, рушљиви управни акти 
могу конвалидирати, док ништави не могу конвалидирати са изу- 
зетком, накнадним пристанком странке када је донето решење без 
њеног захтева. Како није могуће утврдити критеријум према коме се 
процењује тежина незаконитости управног акта, законодавац по прин- 
ципу енумерације изричито наводи који се случајеви сматрају те- 
жим повредама законитости.

„Наиме, ако су надлежни државни органи дужни да по слу- 
жбеној дужности пониште незаконит акт, без обзира на чији захтев, 
вољу или молбу, па чак и упркос томе, онда се такав акт зове ни- 
штав. Има, међутим, аката који, иако су незаконити, не ниште се 
по службеној дужности, него само ако то захтевају одређени субјек- 
ти, обично лица која су заинтересована за поништај акта, и такви 
се акти зову рушљивим.”'*'*

Ор. cit., стр. 104.
“*3 Зоран Томић, Правно непостојећи управни акти, Београд, Правни факултет 

Универзитета у Беопзаду, 1999, стр. 32—33.
44 Радомир Лукић, Теорија државе и права, I I  Теорија права, Београд, Завод за 

уџбенике и наставна средства, 1995, стр. 164.

528



— Уклањање погрешних управних аката
Без обзира на то коју врсту недостатка садржи, сваки погрешан 

управни акт мора бити уклоњен. „Акт који није могуће више пони- 
штити или мењати због његове противправности назива се правно- 
снажним, a то његово својство назива се правноснажношћу.”'*̂

За уклањање погрешних управних аката користе се одређена 
правна средства као што је жалба или ванредна правна средства у 
управном поступку и тужба у управном спору. Технички, то значи, 
да се доноси нов управни акт којим се ставља ван снаге дејство акта 
који се уклања.

Уклањање погрешних управних аката у нашем праву односи 
се на:

— поништавање,
— укидање,
— мењање и
— оглашавање ништавим.
Да би се санирала противправна ситуација, неопходно је доне- 

ти нове управне акте помоћу којих ће се обавити поништавање, 
укидање, мењање или оглашавање ништавим, a морају се донети и 
посебни нови управни акти којима се уклањају правна дејства по- 
стојећих погрешних управних аката (зависи од конкретне ситуације 
која је најчешће прописана законом).

ADMINISTRATIVE ACT — CONCEPT AND TYPES

Svetlana Marčetič 

S u m m a r y

The concept of administrative act is defined both in a theory and legislature. Based 
on that, we may say that administrative acts include general and individual legal acts passed 
by the administration, and on the other hand material acts carried out by the administration 
while performing powers vested in administration.

There are many different definitions of the administrative act in the theory, from the 
widest definitions based on the formal criteria to narrowing the concept to only one charac
teristic necessary to determine administrative act as a special category. The unique defi
nition of the administrative act does not exist even today. In this paper, we will notice that 
definition of administrative act was based on differentiation of administrative act and judi
cial act and that this issue was the most controversial and disputable in the theory of law. 
In relation to this, the division of administrative acts is based on differentiation of legal acts 
and material acts and further classification based on different criteria.

Keywords', administrative act, theory of administrative act, basic characteristics, con
cept and types of administrative acts

■*5 Op. cit., crp. 166.
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Р А С П Р А В Е

UDC 35.077.6

N a da K ov ač ev i ć
rukovodilac Odeljenja za imovinske i stambene poslove 
u GO Rakovica u Beogradu

POJAM I ZNAČAJ UPRAVNIH AKATA*

SAŽETAK: Rad je  dao prikaz pojma upravnog akta, dajuci pri- 
kaze definicija pojma upravnog akta, kao i elemenata koje svaki akt 
mora imati da bi bio upravni. Izložene su vrste upravnih akata pre- 
ma različitim kriterijumima. Svakako posebnu pažnju treba posvetiti 
pogrešnim upravnim aktima koji remote pravni život time što nisu 
ispunili uslove za svoje postojanje zbog nedostataka koje sadrže. 
Rad je obradio i značaj unifikacije upravnih akata na nivou EU.

Ključne reči: pojam uprave, pojam upravnog akta, zaštita prava 
gradana pred organom uprave, vrste upravnih akata

UVOD

Uprava u svome radu donosi niz akata i vrši veliki broj razlicitih 
radnji koji se izmedu sebe razlikuju po svojoj pravnoj prirodi, ali i po vr- 
sti i po oblicima.

Akte uprave vrše organi uprave prema ovlašćenjima koja im „daje” 
zakon ili drugi pravni propisi. Jedna od najprihvacenijih podela je ,,na 
razlikovanje pravnih akata (kao izjava volje) od materijalnih akata (kao 
ljudskih radnji). Izjave volje organa uprave su ucinjene u cilju da se pro- 
izvedu pravni efekti i da se dogode promene u pravnom poretku.

„Kako se prema situaciji koju regulisu pravni akti dalje dele na op- 
šte i pojedinačne, to se i pravni akti uprave mogu dalje deliti na opšte 
pravne akte uprave i pojedinačne akte uprave. Opsti pravni akti uprave 
predstavljaju normativne akte uprave i nazivaju se upravni propisi.”' Po-

* Rad primljen: 25. 05. 2010. godine.
' Lilić, S., Upravno pravo, upravno-procesno pravo, Beograd, 2008, str. 312.
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jedinačni pravni akti uprave su konkretni pravni akti koje donosi organ 
uprave. Najprihvaćenija je podela na upravne akte i upravne ugovore (ko
je reguliše obligaciono pravo). U toku vođenja postupka ne sprovode se 
samo pravne radnje, već su mnogobrojnije IJudske materijalne radnje — 
materijalni akti.

POJAM UPRAVNOG AKTA 

A) Definicija upravnog akta

Upravni akti su pojedinačni pravni akti koje u vršenju svoje delatno- 
sti donose organi uprave. Iz navedenog se vidi da upravni akt predstavlja 
pravni institut koji omogućava neposrednu primenu zakona na određeno 
lice i konkretan slučaj. Zakon o upravnim sporovima (1996) u članu 6, 
stav 2. daje defmiciju upravnog akta: „Upravni akt, u smislu ovog zako
na, jeste akt kojim državni organ i preduzece ili druga organizacija u vr- 
šenju javnih ovlašćenja rešava o određenom pravu ili obavezi fizičkog li- 
ca ili pravnog lica ili druge stranke u upravnoj stvari.”^

B) Element! upravnog akta

Zakon defmise upravni akt u materijalnom smislu i odreduje njegove 
bitne elemente:

1. Donosilac je nadležni organ
Pod nadležnim organom podrazumeva se državni organ, preduzece 

ili druga organizacija na koju je država prenela javno ovlašćenje radi re- 
šavanja odredenih upravnih stvari. Upravni akt donosi samo ovlašćeni do
nosilac, a to su pre svega organi uprave počevši od ministarstava do lo- 
kalnih organa uprave (kojima je zakonom preneto ovlašćenje za rešavanje 
u upravnim stvarima), dok je nedržavnim subjektima povereno vršenje 
javnih ovlašćenja (javna preduzeca, javne ustanove i si.).

2. Upravni akt je pravni akt
Njime se stvaraju, ukidaju, menjaju, utvrduju prava i obaveze, kao i 

stvaraju novi pravni odnosi.

3. Akt mora biti pojedinačan i konkretan
Upravni akt se mora odnositi na konkretno lice, što se precizira ne 

samo navodenjem imena i prezimena, vec i navodenjem adrese stanova- 
nja, JMBG, navodenjem zanimanja ili na veci broj lica čiji se identitet 
može odrediti na osnovu nekog kriterijuma (npr. vlasnici ne^etnina u uli- 
ci Lipa, Beograd). Upravni akt se uvek odnosi na odredenu pravnu situa-

2 Zakon o upravnim sporovima, „Službeni glasnik SRJ”, broj 46/96, čl. 6.
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ciju, i kao takav mora biti konkretan. Njime se realizuje, priznaje, menja 
konkretno pravo ili obaveza u suprotnom ne radi se o upravnom aktu.

4. Akt mora biti autoritativan
Zakon daje ovo obeležje upravnom aktu, medutim teoreticari nisu 

saglasni da je autoritativnost prisutna u svakom aktu koji donosi organ 
uprave. Kao primer navodi se „deklarativni upravni akt o priznavanju 
(npr. biračkog) prava. Ovo iz razloga sto, po prirodi stvari, nije moguce 
nekoga prinuditi da realizuje svoje pravo (npr. da glasa) jer bi se u tom 
slučaju „pravo” pretvorilo u obavezu. U ovom slucaju organ ne može da 
„odluči” da (biračko) pravo ne prizna (ukoliko su ispunjeni zakonom 
predvideni uslovi) jer ce takva odluka biti nezakonita.”  ̂Takode autorita
tivnost nije potrebna ni u onim slucajevima kada se stranci priznaju su- 
bjektivna prava po njenom zahtevu. Logično je da ce se stranka ponasati 
saglasno svome zahtevu, a prema aktu kojim joj se to pravo utvrduje. 
„Autoritativnost upravnog akta gubi svoje klasično značenje pogotovo u 
uslovima transformacije uprave u javnu službu, gde se izdavanje upravnih 
akata razume kao „javna služba”.”'*

5. Akt mora biti donet u upravnoj stvari

a) Zakonsko defmisanje upravne stvari
Nas Zakon je jedan od retkih koji odreduje pojam upravne stvari. 

„Upravnom stvari smatra se pojedinačna, po pravilu, nespoma pravna 
stvar iz neke upravne oblasti, u kojoj organ vodi upravni postupak, nepo- 
sredno primenjujuci propise, rešava o pravu, obavezi ili pravnom interesu 
stranke, potvrduje ili registruje odredene podatke, odnosno činjenice, vrši 
upravni nadzor ili sprovodi administrativno izvrsenje.”  ̂ Nespomo je da 
osim akata kojima meritorao odlučuje kao autoritativni organ, sve češće 
upravna delatnost sluzi gradanima, pa u tu svrhu vodi se sluzbena eviden- 
cija, izdaju uverenja i si. Uvodenjem informatike i kompjuterizacijom 
uprave omoguceno je da se veliki broj poslova sistematizuje, kao i da se 
naprave baze podataka koje olaksavaju i ubrzavaju rad (npr. prilikom iz- 
rade svih vrsta resenja o razrezu poreza).

b) Upravna stvar u teoriji
Teorijsko definisanje upravne stvari je razlicito, ali je zajedničko u 

svim definicijama, odnosno shvatanjima da na osnovu pravnih propisa 
nadležni organ resava pravnu situaciju tako sto neko pravo priznaje, ili 
utvrduje neke obaveze ili omogucava ostvarenje nekog pravnog interesa.

3 Lilić, S., op. cit., str. 315.
^ Jelic, Z., Zakonsko definisanje upravne stvari, Izbor sudske prakse, Beograd, br. 12, 

1997, str. 69.
5 Član 1. mađarskog Zakona o upravnom postupku (1981). Navedeno prema: Jelic, 

Z., Zakonsko definisanje upravne stvari, Izbor iz sudske prakse, Beograd, br. 12, 1997, 
str. 69.
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6. Akt mora biti konačan u upravnom postupku
Zakonodavac je vrlo precizno odredio koji upravni akti mogu biti 

predmet upravnog spora. To su uvek konačni upravni akti, što znači da se 
radi o upravnim aktima povodom kojih je doneto drugostepeno rešenje, a 
izuzetno i o upravnim ^tim a prvostepenog organa protiv koga nije do- 
zvoljena žalba u upravnom postupku.

7. Akt se donosi u formi resenja
Rešenje je upravni akt kojim se rešava u meritumu. Osim resenja or- 

gani uprave donose i zaključke kojima se upravlja postupkom. Izuzetno, 
zaključkom se odlucuje o pravima, obavezama i interesima stranaka, i ta- 
da, u takvim slučajevima zaključak predstavlja upravni akt. Na ovaj nacin 
je zakonodavac odredio pojam upravnog akta. Teoretičari bi osim ovih 
elemenata pojmu upravnog akta dodali i sledece elemente:

8. Jednostranost
Veoma cesto jednostranost se izjednacava sa autoritativnosti. Medu- 

tim, jednostranost je sira od autoritativnosti, i ne podrazumeva je uvek. 
Jednostranost znaci da upravne akte donosi svojom voljom nadležni or
gan, bez obzira koliko subjekata učestvuje u njegovom donošenju (misli 
se da li je potrebna saglasnost, misljenje i si. za njegovo donosenje).

9. Pravno dejstvo
Upravni akt proizvodi odredene posledice u pravnom poretku, tako 

sto odredena prava priznaje (npr. resenje o pravu na tudu negu i pomoc), 
menja (resenje o uvecanju visine penzije), ili ukida (resenje o ukidanju 
poreza).

10. Zasnovanost na zakonu
Upravni akt mora biti zasnovan na zakonu, ili drugom propisu koji 

nadležni organ primenjuje prilikom njegovog donošenja. Pri tome organ 
mora pravilno primeniti ne samo procesne zakone, vec i materijalne koji 
omogucavaju donosenje upravnog akta. Radi zastite zakonitosti zaintere- 
sovano lice ima pravo žalbe na prvostepeno resenje (princip dvostepeno- 
sti), kao i pravo na tužbu (pravo na sudsku zaštitu kada rešenje postane 
konacno u upravnom postupku).

11. Izvrsnost
Izvršnost podrazumeva mogucnost prinudnog izvršenja upravnog ak

ta u slucajevima kada se utvrduje neka obaveza (npr. rušenje bespravno 
sazidanog objekta). U slučaju kada se strand neko pravo priznaje nema 
potrebe za prinudnim izvršenjem, pošto zainteresovana stranka sama reali- 
zuje svoje pravo.
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VRSTE UPRAVNIH AKATA

A) Uvod

„Upravni akt u delatnosti uprave odgovara presudi u delatnosti orga
na pravosuda. I jedan i drugi su primena pravnog pravila, i jedan i drugi 
kazuju šta je u konkretnom slučaju pravo.”® ,,U zavisnosti od različitih 
merila i osnovnih obeležja, moguće su i razlicite podele upravnih akata. 
Zbog toga je, prema shvatanjima pojedinih autora, moguce odrediti i raz
licite vrste upravnih akata.”''

Posmatrajuci pozitivno zakonodavstvo kao kriterijum podele rešenja 
na pojedine vrste moze da služi; sadržina rešenja, pravno dejstvo, organ! 
koji ucestvuju u donošenju rešenja, forma rešenja itd.

Razlikujemo sledece vrste upravnih akata:
1) pozitivni i negativni upravni akti
2) konstitutivni i deklarativni upravni akti
3) jednostavni i zbimi upravni akti-
4) vezani i slobodni upravni akti
5) upravni akti koji se donose po službenoj dužnosti i upravni akti 

koji se donose po zahtevu stranke
6) formalni i neformalni upravni akti
7) trajni i trenutni upravni akti
8) upravni akti u formi resenja i upravni akti u formi zaključka
9) pogrešni upravni akti (neispravni i protivpravni, nezakoniti i ne- 

celishodni, rušljivi i ništavi).

B) Vrste upravnih akata 

1) Pozitivni i negativni upravni akti

Ova podela polazi od toga koje pravne efekte (dejstvo) upravni akt 
proizvodi u pravnom poretku.

Pozitivni upravni akt je takva vrsta upravnog akta koja stvara pro
menu postojeceg odnosa, i to stvaranjem novog, menjanjem, ili uldda- 
njem postojeceg.

Negativni upravni akt je takva vrsta upravnog akta kojim nadležni 
organ odbija da vrsi promenu u postojecoj pravnoj situaciji ili odnosu. 
„Odbijanje zahteva stranke može se vrsiti donošenjem pismenog resenja 
ili uzdržavanjem od resavanja zahteva stranke („cutanje administracije”) u 
odredenom roku.”* „Negativni upravni akti su odrečni akti, odbijajuci. To

* Stepanović, N.. Upravno pravo u SFRJ, Beograd, 1973, str. 6—7.
 ̂ Stepanović, N., Lilic, S., Upravno pravo, Beograd, 1991, str. 189— 191.

8 Popovic, S., Lilic, S., Savinšek, J., Komentar zakona o opštem upravnom postupku, 
Beograd, 1998, str. 393.
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odbijanje može bid i delimično, pa je prema tome moguce susresti u 
praksi i delimicno negativan akt.”®

Razlika izmedu ove dve vrste akata ogleda se i u tome što pozitivne 
upravne akte nadležni organ donosi i po zahtevu stranke (priznavanje pra- 
va) ili po službenoj dužnosti (nametanje obaveza). Kada se radi o nega- 
tivnim rešenjima njih nadležni organ uvek donosi povodom zahteva stran
ke (odbija se zahtev). ,,Dok pozitivni upravni akti istovremeno mogu biti 
i konstitutivni i deklarativni, dotle su negativni upravni akti uvek deklara- 
tivni. Osim toga, samo pozitivni upravni akti mogu steci svojstvo pravo- 
snažnosti, odnosno nepromenljivosti, dok negativni upravni akti to ne 
mogu (sto znaci da se mogu promeniti).”'®

2) Konstitutivni i deklarativni upravni akti

Konstitutivni pravni akti su takvi upravni akti kojima se stvaraju, 
menjaju ili ukidaju pravni odnosi ili situacije. Oni se donose ili po zahte
vu stranke ili po službenoj dužnosti. Oni važe od momenta kada su doneti 
(izuzetno saopšteni).

Deklarativni pravni akti su takvi upravni akti kojima se samo utvr- 
duje ispunjenje zakonskih uslova za nastanak nove pravne situacije. Ova 
vrsta akata isključivo se donosi po službenoj dužnosti. Deklarativni prav
ni akti važe tek od trenutka kada su ispunjeni zakonom prevideni uslovi.

„Kao primer konstitutivnog upravnog akta moze se navesti akt o 
upisu nekog udruženja u registar pravnih lica, dok se kao primer deklara- 
tivnog upravnog akta može navesti akt o odlasku nekog lica u penziju po 
sili zakona. Medutim, kako odlazak u penziju može nastupiti kao posledi- 
ca zahteva nekog lica, to u praksi nije Jednostavno razlikovati da li Je Je- 
dan upravni akt konstitutivnog ili deklarativnog karaktera.””

Razlikujemo posebne vrste konstitutivnih upravnih akata.
Prema posledicama koje izazivaju u odnosu na stranku mogu biti
— favorabilni (kada se priznaju odredena prava po zahtevu stranke) i
— onerozni (kada se stranci namece neka obaveza).
Prema tome kakve promene izazivaju u pravnom poretku, razlikuju 

se konstitutivni i deklarativni:
— upravni akti koji stvaraju,
— upravni akti koJi menJaJu i
— upravni akti koji ukidaju neku pravnu situaciju.
Prema sadržini upravne akte delimo na:
— naredenja (njima se izdaju konkretne zabrane „to Jest nareduju 

pojedincima ili grupama pojedinaca da nešto čine ili ne cine. Ova narede-

® Stjepanović, N.. op. cit., str. 7. 
Lilić, S., op. cit., str. 326. 
Lilić, S., op. cit., str. 327.
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nja, kao upravni akti jesu autoritativne prirode i u slucaju potrebe mogu 
se silom iznuditi. Na primer: naredenja su rešenja o razrezu poreza, poziv 
za upucivanje u stalni kadar ili na vežbu... Ovde treba naročito pomenuti 
takozvane službene zapovesti. To su konkretna naredenja koja visi organ 
upucuje nižim organima ili starešina potčinjenima:”'̂

— upravne akte kojima se priznaju neke sposobnosti, ili priznaju 
neka prava (npr. priznaje se pravo na upis u imenik advokata);

— upravne akte kojima se stvaraju prava, tj. upravni akti kojima se 
priznaju strankama pojedinacna lična i stvama prava (resenje o pravu na 
autorsko pravo);

— dozvole (njima organ uprave daje dozvolu za trajno vrsenje neke 
delatnosti: otvaranje zanatske radnje, prihvat prijave za gradnju) ili za 
jednokratno obavljanje neke radnje (resenje o novogodišnjoj prodaji čes- 
titki, odobrenje za uvoz robe koja je na odredenom režimu uvoza).

3. Jednostavni i zbirni upravni akti

Član 192. ZUP kaže:
„(1) Na osnovu odlučnih činjenica utvrdenih u postupku, organ nad- 

ležan za resavanje donosi resenje o upravnoj stvari koja je predmet po- 
stupka.

(2) Kad o upravnoj stvari rešava kolegijalni organ, on može rešavati 
kad je prisutno vise od polovine njegovih članova, a resenje donosi veci- 
nom glasova prisutnih clanova, ako zakonom ili drugim propisima nije 
predvidena kvalifikovana vecina.”

Takode i članovi 193. i 194. ZUP-a govore koji su to zbirni upravni 
akti.'^

Jednostavne upravne akte obzirom na vrstu organa koji imaju ovla- 
šćenje za donošenje te vrste resenja možemo klasifikovati na resenja do- 
neta od strane:

— inokosnih državnih organa (tada resenje donosi funkcioner, ako 
propisima o organizaciji organa nije drugacije regulisano);

— kolegijalnih državnih organa;
— preduzeca ili drugih organizacija;
— od strane organa cije službeno lice koje vodi postupak nije ovla- 

šćeno za donošenje resenja (i to u slučajevima kada funkcioner inokosnog 
organa ili predsednik kolegijalnog organa ovlasti službenika koji je vodio 
postupak da resenje i donese).

„Jednostavni upravni akt je upravni akt koji donosi jedan ovlašćeni 
donosilac. *

*2 Stepanović, N.. op. cit., str. 10.
>3 Zakon 0  opštem upravnom postupku, „Službeni list SRJ”, broj 33/97, u daljem 

tekstu ZUP.
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Zbimi upravni akt je upravni akt u čijem donošenju učestvuju dva ili 
vise donosilaca. Za zbimi upravni akt karakteristicno je da svi učesnici u 
njegovom donošenju žele isti pravni efekat, kao i da, bez obira na to koli- 
ko subjekata učestvuje u donošenju zbimog upravnog akta, uvek se odre- 
duje jedan od njih koji se formalno ima smatrati donosiocem tog akta.”’'*

U slucajevima kada je predvideno da rešenje donosi kolegijalni or
gan, tj. precizira se koji je to organ (skupština, komsija i si.), kao i koliko 
njegovih članova mora biti prisutno da bi postojala vecina neophodna za 
odlucivanje. ZUP, Č1. 192, stav 2. definiše da je potrebno da sednici pri- 
sustvuje vise od polovine njenih članova, a da se resenje donosi vecinom 
prisutnih članova.'^

Izuzetno, zakonom može biti predvidena kvalifikovana apsolutna ve
cina u pogledu prisutnih članova, ili u pogledu kvoruma glasača.

U slucaju da upravni akt nije donet u skladu sa propisanim kvoru- 
mom, može se tražiti ponavljanje postupka.

Treba napomenuti da clan 192. Zakona raspravlja samo o resenju 
koje se donosi u upravnom postupku. Medutim, primena ovog clana se 
proširuje i na druge akte koji imaju drug! naziv (dozvola, odobrenje, i 
si.), a doneti su u upravnom postupku.

Prema tome kako vise upravnih organa ucestvuje u donosenju uprav
nog akta razlikujemo sledece situacije:

1. jedan organ predlaže, a drugi izdaje resenje;
2. za donošenje upravnog akta potrebna je prethodna saglasnost, mi- 

sljenje, potvrda drugog organa ili prethodni sporazum sa drugim orga- 
nom. U tom slucaju organ koji donosi upravni akt mora naznaciti u svom 
aktu koji je drugi organ dao svoju saglasnost (misljenje, potvrdu i si.), 
kao i broj tog akta;

3. za donosenje upravnog akta potrebno je saslušati neko savetodav- 
no telo;

4. dva organa zajednički izdaju jedan akt.
Organ čije se misljenje, tj. saglasnost traži dužan je da u roku od 

mesec dana (61. 194. st. 5. ZUP-a) da svoje misljenje. U slučaju da to ne 
uradi smatra se da je dao svoju saglasnost, a ako ne da misljenje, nadlež- 
ni organ može doneti upravni akt i bez pribavljenog njegovog mišljenja.

4. Vezani i slobodni (diskrecioni) upravni akti

„Ova podela ima veliki praktični značaj, a postala je moguca tek 
stvaranjem pravne države. U vezi sa njom nužno je voditi računa o dva 
momenta kod upravnog akta; o inicijativi za njegovo donošenje i o njego- 
voj sadržini.” '®

Lilić, S., op. cit., str. 331.
15 Član 192, ZUP-a.
15 Stepanovic, N.. op. cit., str. 14.
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Vezani upravni akti su takva vrsta upravnih akata kod kojih je zakon 
unapred odredio kada se donosi, i ujedno odreduje sadržinu tog akta. Naj- 
češće se radi o deklarativnim upravnim aktima.

Slobodni (diskrecioni) upravni akti su takva vrsta upravnih akata gde 
je donosilac zakonom ovlašćen da po svojoj slobodnoj oceni u konkret- 
nom slučaju proceni da li ce doneti upravni akt. Takode, sadržina ova- 
kvog akta zavisi od procene donosioca.

Medutim, pravo organa da slobodno odlučuje u konkretnom slucaju 
ne znaci i samovolju organa, vec samo daje mogucnost da bira izmedu 
vise pravno jednakih altemativa.*''

U postupku donošenja diskrecionih upravnih akata donosilac mora 
biti ovlašćen za donošenje rešenja.

Rešenje se donosi u zakonom previdenom postupku.
Prilikom njegovog donošenja mora se poštovati forma akta.
Ovlašćeni organ donosi upravni akt u skladu sa ciljem zbog koga 

mu je takvo ovlašćenje dato.
Slobodni (diskrecioni) upravni akti su uvek konstitutivni. Kao takvi 

uvek se mogu u upravnom postupku pobijati žalbom, u redovnom postup
ku, a tužbom u sudskom postupku samo i jedino zbog nezakonitosti (a ni- 
kako zbog necelishodnosti — koja se ceni prema tome da li je zadovoljen 
opšti interes).

Medutim, desava se da diskrecioni akt bude i nezakonit (nepravilna 
primena procesnog prava) i necelishodan (u slucaju da nije zadovoljen 
opšti interes).

U praksi se srecu slucajevi mešovitog upravnog akta, što znači da 
ima elemenata obe vrste resenja. Npr. organ ima pravo da li ce akt doneti 
ili ne (diskreciono pravo), ali ako odluči da ga donese onda mora biti od- 
redene sadržine (vezani upravni akt).

5. Formalni i neformaini upravni akti

Ova podela zasniva se na tome da li odgovarajudi propis predvida ili 
ne postupak donošenja, oblik i sastavne delove upravnog akta.

Formalni upravni akti su takva vrsta upravnih akata kod kojih je 
propisima odredeno da se donose u odgovarajucem postupku, u odgovara- 
jucoj formi. Akt koji se donosi mora imati sastavne delove (koji su tako
de predvideni propisima). Resenja i zaključci su najčešći vid ove vrste 
upravnih akata.

Neformaini upravni akti su takva vrsta upravnih akata koji se ne do
nose na osnovu strogo predvidene procedure, bez pismene forme, i cesto 
nema sve sastavne delove.'*

Krbek, I., Diskreciona ocena, Zagreb, 1937, str. 188. 
Lilic, S., op. cit., str. 333.

538



U praksi ovakvi upravni akti su retki, i najčešće se donose zbog hit- 
nosti, u vanrednim situacijama (usmena rešenja, koja se donose kao zabe- 
leška na spisu).

Ova podela bitna je zbog prava na žalbu, zbog rokova. Javlja se pi- 
tanje od kada teku rokovi, da li od trenutka obaveštavanja, ili od trenutka 
kada je pismeno formalizovano.

6. Trajni i trenutni upravni akti

Kriterijum za ovu podelu Je vremensko trajanje upravnih akata.
Upravni akti sa trajnim vremenskim dejstvom su takvi upravni akti 

koji proizvode pravno dejstvo sve dok ih nadležni organ izričito ne ukine.
Upravni akti sa ograničenim vremenskim dejstvom su takvi upravni 

akti koJi su doneti da proizvode pravno dejstvo za odredenu situaciju. Iz- 
vršenjem sadržine dejstvo ovog upravnog akta prestaje, pa nema potrebe 
da se on posebno ukida. (npr. akt o odobrenju Javnog skupa).

7. Upravni akti u formi rešenja i upravni akti u formi zaključka

Ova podela zasniva se na tome da li se upravnim aktom rešava o 
glavnoj stvari (upravnoj) ili se rešava o pitanjima koJa se tiču vođenja sa- 
mog postupka.

Resenje Je takav upravni akt kojim se odlučuje o upravnoj (glavnoj) 
stvari, tj. o priznanju konkretnog prava ili utvrdivanju konkretne obaveze 
nekog lica u pojedinacnom slučaju.*®

a) Upravni akti u formi rešenja
Forma resenja
Po pravilu se donosi u pismenoj formi, mora biti označeno da se ra- 

di o resenju i mora imati odgovarajuce elemente: uvod, dispozitiv (izre- 
ku), obrazloženje, uputstvo o pravnom sredstvu, naziv organa sa brojem i 
datumom resenja, potpis službenog lica i pečat organa.

U praksi Je uobicajeno da se na kraju resenja navede kome se sve 
dostavlja, iako to nije zakonska obaveza.

Visinu takse odreduje Republicki zakon o administrativnim taksama, 
kao i odgovarajuci podzakonski akti (najčešće uredbe i pravilnici).

Izuzetno, resenje ne mora imati sve delove.
Neretko, nepravilno, u praksi nadležni organ, bilo da Je sproveo ili 

ne upravni postupak, stranku dopisom obavestava da njenom zahtevu niJe 
udovoljeno, tJ. nije JoJ priznato neko pravo, smanjena ili ukinuta obaveza. 
U cilju zaštite interesa stranaka ovakvi dopisi se u sudskoj praksi smatra- 
Ju upravnim aktom protiv koga se može uložiti žalba.

'9 Lilić, S., op. cit., str. 335.
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Aktu koji ima značaj rešenja u upravnom postupku može se dati i 
drugi naziv: odobrenje, saglasnost, dozvola.^®

Sudska praksa je nedvosmislena po ovom pitanju da li se može ulo- 
žiti žalba na takav upravni akt:

„lako akt (obavestenje) nije donet u formi rešenja, saglasno odredba- 
ma Č1. 206—211 — sada 196—201. Zakona o opstem upravnom postup
ku, isti se smatra resenjem ako iz tog akta proizlazi da je njime meritorno 
rešavano o osnovanosti postavljenog zahteva ili izjavljene žalbe.” *̂

„Potvrda (klauzula) utisnuta na poledini kupoprodajnog ugovora, ove- 
rena potpisom i pečatom službenog lica nadležne Službe društvenih pri- 
hoda da je po tom ugovoru na određenu osnovicu naplaćen odgovarajući 
iznos poreza ima se smatrati rešenjem o razrezu poreza i dokazom da je 
razrezani porez plaćen.”-̂

„Činjenica da osporeni upravni akt nije donet u formi rešenja ne mo- 
že sama za sebe biti razlog za poništavanje upravnog akta, ako je njime 
inače pravilno primenjen materijalni zakon u konkretnom slučaju.”^̂

Izuzetak je da se rešenje objavi usmeno, ali i tada mora se izdati u 
pismenom obliku.

Usmena rešenja donose se u vanrednim okolnostima, kada preti ele- 
mentama nepogoda, radi obezbedenja javnog reda i mira, ili u drugim 
slučajevima kada su ugroženi život i zdravlje građana ili imovine. Naj- 
češće, organ koji je doneo usmeno rešenje naložiće njegovo izvršenje bez 
odlaganja.

Od ove vrste rešenja treba razlikovati situaciju kada se pismeno re- 
šenje usmeno saopštava.

Čl. 196, stav 4. precizira od kada teče rok za žalbu kada je rešenje 
doneto usmeno. Usmeno rešenje se izdaje napismeno osim ako zakon ne 
predvida nešto drugo. Rok za žalbu teče od dana dostave, a ne od dana 
objavljivanja. Međutim, kao što je gore rečeno ovakva rešenja izvršavaju 
se odmah.

Rešenje se stranci dostavlja u originalu ili overenom prepisu.
Sastavni delovi rešenja:

1. U v o d

Član 197. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku određuje ko- 
Je elemente treba da ima uvod.

— naziv organa, koji se uobičajeno piše u gomjem levom uglu reše- 
nja, kao i broj i datum donošenja rešenja;

— pravni propis koji određuje stvamu, a po potrebi i mesnu nadle- 
žnost organa;

-0 Popović, S., Lilić, S., Savinšek, J., op. cit., str. 411.
2' Savezni sud, UISS 167/92 od. 14. novembra 1992. godine.
22 Presuda Vrhovnog suda Srbije, Uvp. 378/79. od 11. 7. 1980.
23 Izvod iz Odluke Saveznog vrhovnog suda Už. br. 6690/58. od 28. 12. 1958.
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— označenje stranke, a ako ima zastupnika ili punomoćnika, takođe 
se navodi u uvodu rešenja. U slučaju jednostranačkih predmeta označava 
se ime, prezime, prebivalište, a po potrebi i drugi podaci koji pomažu 
identifikaciji. U praksi se sve češće upisuje jedinstven matični broj grada- 
na kao sredstvo identifikacije. U dvostranačkim ili višestranačkim stvari- 
ma potrebno je označiti sve stranke, osim izuzetno u slučajevima proce- 
sne zajednice kada je dovoljno naznačiti prvopotpisanu stranku, a ostale 
označiti ,,i dr.”. Ista pravila važe i za punomoćnike i zastupnike stranke;

— ako se radi o složenim ili kompleksnim rešenjima moraju se na- 
vesti svi podaci o organima koji su učestvovali u postupku donošenja, 
kao i brojevi njihovih odluka;

— izuzetno rešenje ne sadrži obrazloženje, najčešće se u uvo
du navodi i materijalno-pravni propis koji se primenjuje u konkretnom 
slučaju.

2. D i s p o z i t i v

Najvažniji deo rešenja je dispozitiv, jer se njime odlučuje o predme- 
tu, tj. o svim zahtevima stranaka o kojima se raspravljalo u toku postup- 
ka. Dispozitiv je ključni element svakog rešenja. Dispozitivom se može 
rešavati o vise zahteva, tj. može se podeliti na vise tačaka. Ovaj slučaj 
postoji kada stranka jednim podneskom obuhvati više zahteva, ili u toku 
vodenja postupka doda još neki zahtev. „Bitno je da se reši o svim zahte
vima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno rešeno.” "̂*

Dispozitiv nekada može odredivati rok u kome se radnja mora izvr- 
šiti, ako rešenje nalaže izvršenje takve radnje. Rešenjem se mora odrediti 
rok za izvršenje prema posebnim propisima. Ako takvog propisa nema 
odreduje ga sam organ. Rešenje postaje izvršno tek protekom roka za žal- 
bu (ovo je posebno značajno u slučajevima kada je rok za izvršenje kraći 
od roka za žalbu).

U slučaju da se rešenje mora izvršiti bez obzira što nije istekao rok 
za žalbu (ako se radi o hitnim slučajevima, zakonom predvideno i sl.) u 
dispozitivu mora biti naznačeno da žalba ne odlaže izvršenje.

Dispozitiv može imati i fakultativne sastojke; njime se može odlučiti 
o troškovima postupka. U torn slučaju mora se precizirati koliko oni izno- 
se, čija je obaveza plaćanja, kome se plaćaju, kao i u kom roku. U sluča- 
ju da je bilo troškova, a o njima nije rešeno u dispozitivu, donosi se po- 
seban zaključak.

Dispozitiv može sadržati i druge elemente, kao što su uslovi, rokovi 
ili nalozi.

U nastavku se nalaze primeri sudske prakse vezane za dispozitiv re- 
šenja:

„Ако se rešenjem stranci nalaže izvršenje kakve radnje onda se u 
dispozitivu rešenja mora odrediti rok u kome se ta radnja ima izvršiti.”^̂

24 Popovič, S., Lilić, S., Savinšek, J., op. cit., str. 415.
25 Presuda Vrhovnog suda Srbije, U 1159/64. od 4. 2. 1965.
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„Prvostepeni organ je dužan da svojim rešenjem o zahtevu stranke, 
kao stvari iz svoje nadležnosti, odluči u celosti. Povreda ovog pravila po- 
stupka je razlog za poništaj prvostepenog rešenja u žalbenom postupku, 
odnosno u upravnom sporu.” ®̂

O zahtevu za izdavanje odobrenja za dogradnju stambenog objekta 
može se rešavati-odlučiti samo u celosti, jer bi delimicno usvajanje zahte- 
va povlacilo za sobom i odgovarajuce izmene u tehničkoj dokumentaciji, 
a to moze uciniti samo podnosilac zahteva kao investitor, a ne i organ 
uprave nadležan za vodenje postupka, odnosno za odlučivanje o ovoj 
upravnoj stvari.” ’̂

3. O b r a z l o ž e n j e

Svako pismeno rešenje mora imati obrazloženje kao sastavni deo. 
Ono predstavlja kratak prikaz zahteva stranke, kada se postupak pokrece 
na ztiitev stranke, ili obrazloženje za pokretanje po službenoj dužnosti. 
Neophodno je izneti jasno i pregledno utvrdeno činjenično stanje, koje je 
bilo osnov za donosenje dispozitiva. U slučaju da je rešeno neko prethod- 
no pitanje neophodno je navesti u ovom delu resenja.

„Obrazloženje resenja treba, da pored ostalog, sadrži i potrebno obja- 
snjenje o tome na koji način i na osnovu kojih dokaza su utvrdene cinje- 
nice koje su važne za resenje odnosne stvari.” *̂

Jedan od važnijih elemenata obrazloženja je pozivanje na pravne 
propise i razlozi za njihovu primenu prema utvrdenom činjeničnom sta- 
nju. Navodenje propisa, pre svega materijalnopravnih, koji su primenjeni 
na odredenu pravnu situaciju predstavljaju branu samovolji i osnov su 
primene načela zakonitosti. U slučajevima kada se resenje donosi na 
osnovu slobodne ocene posebno se mora navesti koji su razlozi bili osnov 
za takvu slobodnu ocenu, tj. da je najcelishodnije zadovoljen opšti interes.

Izuzetno, neka resenja donose se u skracenom postupku.
U jednostranačkim stvarima, kada se udovoljava zahtevu stranke on- 

da obrazloženje ima samo kratak opis zahteva stranke i pozivanje na prav
ne propise na osnovu kojih je doneto. U dvostranačkim stvarima obrazlo- 
ženje može biti skraćeno kada se radi o jednostavnim stvarima, a nijedna 
od stranaka ne prigovara zahtevu, koji se usvaja.

4. U p u t s t v o  o p r a v n o m  s r e d s t v u

Uputstvo o pravnom sredstvu — žalbi predstavlja sastavni deo rese
nja, osim kada ZUP izričito odreduje drugacije (sto znači da svako rese
nje mora imati ovaj deo, uz izričito navodenje da li je protiv resenja žalba

Izvod iz presude Vrhovnog suda NRS, U 9475/61. od 12. 12. 1961. 
2’ VSS, Upv. br. 183/80. od 10. 2. 1981.
28 Popovic, S., Lilic, S., Savinšek, J., op. cit., str. 421.
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dozvoljena ili ne). U slučajevima kada žalba nije dozvoljena (rešenje je 
konačno u upravnom postupku) mora se navesti da protiv tog rešenja žal- 
ba nije dozvoljena, ali se navodi da ima prava na sudsku zaštitu, tj. na 
pokretanje upravnog spora (kao najčešćeg vida sudske zaštite), i mora se 
navesti kom sudu se tužba podnosi, u kom roku, način podnošenja (di- 
rektno sudu), kao i iznos sudske takse.

U slučajevima kada pravo na žalbu postoji neophodno je navesti u 
rešenju da ovo pravo postoji, naziv organa kome se izjavljuje žalba, rok 
za žalbu (15 dana, osim izuzetaka predvidenim posebnim propisima). Žal- 
ba se uvek predaje preko organa koji je doneo resenje. Navodi se i iznos 
takse, i propis na osnovu koga se odreduje osnov i visina naplate.

5. P o t p i s i v a n j e  r e š e n j a

Kod potpisivanja resenja razlikujemo dve situacije:
— kada resenje donosi inokosni organ;
— kada rešenje donosi kolegijalni organ.
Kada resenje donosi inokosni organ, rešenje potpisuje službeno lice 

koje ga donosi (po pravilu to je funkcioner državnog organa, pošto on 
vodi postupak i donosi resenje). Medutim, u slučaju odsutnosti funkcione- 
ra, resenje potpisuje njegov zamenik. Funkcioner može ovlastiti drugo li
ce u državnom organu za potpisivanje resenja.

Kada rešenje donosi kolegijalni organ u sednici, rešenje će potpisati 
predsednik tog organa, osim ako Zakon ne predvida drugačije. Medutim, 
kolegijalni organ može upravnu stvar rešiti zaključkom, i njime preneti na 
službeno lice koje odreduje tim zaključkom da donese (i potpiše) rešenje.

U slučaju kada se rešenje obraduje mehanografski (sto je u praksi is- 
ključiv slučaj) umesto potpisa službenog lica može se staviti faksimil.

6. P e č a t  o r g a n a

Pecat organa je sastavni i obavezni deo svakog rešenja.

b) Upravni akti u formi zaključka
Zaključci su takvi upravni akti kojima se odlučuje o pitanjima veza- 

nim za vodenje postupka. On može biti usmen ili pismen.
Usmeni zaključak najčešće i nije upravni akt (tzv. akcesomi akt).
Kada se zaključak donosi u pismenoj formi ima sva obeležja uprav

nog akta i po svojoj sadržini veoma je sličan rešenju. Njegovo donošenje 
najčešće predvida zakon, izuzetno se donosi na zahtev stranke.

Ako se zaključak donosi o procesnim pitanjima koja utiču na ostva- 
rivanje prava (ili zaštitu interesa stranke) stranka ima pravo žalbe. Po pra
vilu žalba ne odlaže izvršenje.
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8) Pogrešni upravni akti

Postoji pravna pretpostavka da su svi upravni akti pravno perfektni. 
U životu ne retko dešavaju se greške, tako da upravni akti imaju neki ne- 
dostatak. Takve greške, bez obzira na nedostatke, moraju se ukloniti.

Prema „težini” greške, prema njihovoj prirodi, mogu se grupisati u 
dve grupe:

a) faktičke greške
b) pravne greške.
Upravni akti koji u sebi sadrže „tehničke” greške nazivaju se neisprav- 

ni upravni akti. U torn slučaju dolazi do razlike između faktičke i izja- 
vljene volje. Ove vrste grešaka ispravljaju se posebnim aktom o ispravci 
(najčeće je to zakijučak o ispravci) ili neposredno na samom rešenju sta- 
vljanjem službene beleške o ispravci.

Posebnu vrstu neispravnih upravnih akata čine neuredni upravni akti. 
Formalnopravno ovi upravni akti nisu neispravni, ali zbog neurednosti, 
nerazumljivosti, nečitkosti, oštećenosti potrebno je ovakav akt urediti.

Upravni akti koji sadrže greške pravnog karaktera nazivaju se protiv- 
pravnim upravnim aktima. U ovom slučaju postoji greška u volji organa 
koji je doneo takav upravni akt. Ovu grupu upravnih akata dalje možemo 
podeliti na dve grape: nezakonite i necelishodne upravne akte. „Podela 
protivpravnih upravnih akata na nezakonite i necelishodne polazi od vrste 
pravne greske koju upravni akt sadrži. Pravna greška može se javiti u vi- 
du neposredne (direktne) ili posredne (indirektne) povrede zakona... Di- 
rektna protivpravnost povlaci nezakonitost upravnog akta, dok indirektna 
protivpravnost povlači necelishodnost upravnog akta.”^̂

Nezakoniti upravni akti su direktno povredili zakon. Od težine prav
ne greske, ove upravne akte dalje delimo na rašljive i nistave upravne 
akte.

Rušljivi pravni akti sadrže lakšu povredu zakona. Protekom vremena 
mogu steci punu pravnu snagu (konvalidacija), pod uslovom da se u za- 
konskim rokovima ne utvrdi njegova nezakonitost. Ali, ako se desi da se 
u zakonskom roku utvrdi njegova nezakonitost takav akt se uklanja iz 
pravnog poretka — relativno nistavi upravni akti. Primer za rušljivi uprav
ni akt je kada upravni akt donese mesno nenadležni organ.

Ništavi upravni akti sadrze težu povredu zakona ili pravnog propisa. 
Ovi upravni akti ni protokom vremena se ne mogu osnažiti (konvalidira- 
ti). Primer za nezakoniti upravni akt je slucaj kada organ uprave donese 
rešenje bez zahteva stranke koji je neophodan.

Zbog teškoće koji se akti smatraju nistavim, a koji rašljivim Zakon 
je taksativno naveo slucajeve koji se smatraju teskom povredom zakona 
(nistavi). Svi ostali slučajevi povrede zakona smatraju se kao razlog za 
rušljivost upravnih akata.

25 Dimitrijevic, P., Elementi upravnog prava, Beograd, 1983, str. 104.
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Protiv svih vrsta nezakonitih upravnih akata može se uložiti žalba, 
može se tražiti sudska zaštita vođenjem upravnog spora, a mogu se kori- 
stiti i vanredna pravna sredstva kako bi ovakvi pravni akti bili uklonjeni 
iz pravnog života.

Necelishodni upravni akti u sebi sadrže indirektnu povredu zakona, 
pošto su doneti suprotno javnom interesu. Ovi upravni akti javljaju se sa
me kod slobodnih upravnih akata, kada organ uprave ima diskreciono 
pravo odlučivanja. Protiv ovih rešenja može se uložiti žalba, ali se nema 
pravo na sudsku zaštitu (po našem pozitivnom pravu).

ZNAČAJ UPRAVNIH AKATA DANAS

Organi uprave sve vise prerastaju u „servis građana”, od organa vla- 
sti kakvi su bili. U transformaciji i približavanju strankama u mnogome 
pomaže kompjuterizacija i primena informatike. Veliki broj poslova se 
automatizuje, a omogućeno je vođenje evidencija po različitom kriteriju- 
mu. Na taj način i sam upravni postupak se ubrzava i olakšava time što 
se veliki broj podataka pribavlja mnogo brže, i po službenoj dužnosti, bez 
„šetanja” stranaka. Kompjuterizacija olakšava izradu rešenja u tehničkom 
smislu, jer je moguće ispravljati i menjati sam tekst vise puta u toku izra- 
de. Na osnovu svega izloženog može se zaključiti da se samim tim sma- 
njuje i broj tehničkih grešaka i neurednih rešenja (smanjuje se broj rušlji- 
vih upravnih akata).

Stvaranjem Evropske unije i njenog prava javljaju se i upravni akti 
Unije. Kao i u ostalim oblastima prava i u oblasti upravnog prava poku- 
šava se unifikacija. U cilju zaštite Ijudskih prava, sloboda i interesa fizič- 
kih i pravnih lica od samovolje organa uprave, a da organi uprave ujedno 
ne izgube svrhu svoga postojanja Komitet ministara je doneo Preporuku o 
vršenju diskrecionih ovlašćenja od strane upravnih organa^® gde je dao 
osnovna nacela za vršenje diskrecionih ovlašćenja organa uprave.

Iz svega što je do sada navedeno vidi se da akti uprave sve vise po- 
staju unficirani, jednoobrazni, zahvaljujuci kompjuterizaciji ali i unifikaci- 
ji prava na svetskom nivou.

30 Preporuka P (80) 2 Komiteta ministara zemalja članicama o vršenju diskrecionih 
ovlašćenja od strane upravnih organa, usvojena 11. 03. 1980. na 316. sastanku ministara.
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П Р И К А З И

П Р А В Н И  ЗАП И СИ , Vol. I (1) (ур. Зоран Ивошевић, 
Владимир Водинелић), Правни факултет Универзитета Унион 

у Београду (ПФУУБ), Београд 2010, 310 стр.*

1. Уз први број: 0 циљевима, садржају и форми

Правни факултет Универзитета Унион у Београду од недавно је своју 
академску делатност и правну периодику у Србији обогатио издавањем пр- 
вог броја часописа Правни записи. Основан у намери да постане ауторита- 
тиван извор знања у области правне науке и праксе, часопис је намењен 
научним радницима, правницима који учествују у стварању, примени и за- 
штити права, студентима, као и свима онима који теже да прошире своја 
знања 0 праву и његовој практичној примени.

Разноврсношћу тема, критичком анализом, поузданом и актуелном 
информацијом из домаћег, упоредног и међународног права, часопис ће 
настојати да помогне јачању владавине права, даљој изградњи и постојано- 
сти правног система у Србији. Они који учествују у његовом стварању желе 
да часопис постане значајно штиво о српском и страном праву. Тежећи 
тим циљевима, уређивање је базирано на савременим стандардима који га- 
рантују квалитет, актуелност и атрактивност сваког научног часописа, што 
се у случају Правних записа огледа у избору главних уредника, саставу ме- 
ђународног савета и редакције, анонимној рецензији и објављивању радова 
на домаћем и светским језицима, пре свега енглеском и немачком.

Часопис Правни записи излазиће шестомесечно a његову грађу ће чи- 
нити чланци, правне актуелности, прилози, прикази, коментари судских 
одлука, студентски радови и библиографија. Могућност увођења нових фор- 
ми излагања теоријских и практичних питања остала је отворена.

Иако је пре свега факултетски, часопис је отворен и за све друге дома- 
ће и стране ауторе. Радове ће објављивати на српском, енглеском и немач- 
ком језику, као и на другим светским језицима уколико редакција сматра то 
оправданим. Сваки рад биће подложан рецензији од стране два анонимна

* Рад примљен: 03. 11. 2010. године.
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рецензента. Упутство за ауторе и садржај сваког броја доступни су на web 
страници ПФУУБ.

2. О првом броју

Избором аутора и тема, намере и циљеви уређивачког тима потврђени 
су већ у првом броју. Часопис започиње чланком Michela Martineka, рено- 
мираног професора у области немачког и европског пословног права са 
Универзитета Saarland, у којем се, у стилу најбољих мајстора писане речи, 
приказује живот и дело Carla Friedricha von Savignyja, једног од најутицајни- 
јих правних теоретичара и професора права 19. века.

Чланци Зорана Ивошевића (ПФУУБ), о садржају и примени пропи- 
са којима је остварена недавна правосудна реформа, Милоша Живковића 
(ПФУБ) о квалитету новијих грађанско-правних прописа и Слободана Ву- 
кадиновића (ПФУУБ), у којем се анализира утииај законодавног поступка 
на садржај предлога закона, сведоче о намери редакције да се збивањима у 
изградњи правног система Србије бави на свеобухватан и критички начин, 
указивањем на узроке слабости и препорукама за њихово превазилаже- 
ње. Објављивањем критичког осврта на реформе кривичног процесног за- 
конодавства у европским земљама, садржаним у чланку Момчила Грубача 
(ПФУУБ) и осврта на актуелну уставну кризу у Босни и Херцеговини, да- 
том у оштром и полемичком тону у чланку Едина Шарчевића (Правни фа- 
култет у Лајпцигу), оснивачи часописа су показали да својим читаоцима 
омогућују актуелан и садржајан увид у правна збиван>а других држава. За 
оне који се баве европским правом, права „посластица” су чланци Андреја 
Савина (Универзитет Копенхаген) о изузимању арбитраже и заштити арби- 
тражних споразума у Европској унији и Александре Чавошки (ПФУУБ) о 
реформи заштите животне средине у тој транснационалној творевини. Да је 
приказ књиге из домена правне науке — одраз умећа књижевног писања — 
потврђује и OBor пута Владимир Водинелић (ПФУУБ) у приказу књиге Фи- 
липа Раниерија „EUROPAISCHES OBLIGATIONENRECHT” у којој се раз- 
матрају кључне теме облигационог права најважнијих европских приватно- 
-правних система.

Остали прилози у првом броју Правних записа наговештавају једин- 
ственост и атрактивност овог новог научног часописа. Имајући у виду да 
научна полемика представља обавезни садржај сваког реномираног страног 
правног часописа, али не и домаће правне периодике, читаоиима се већ у 
првом броју нуди стручна и садржајна расправа коју воде Владимир Води- 
нелић и Лука Бренеселовић (правник из Београда) о језику и номотехници 
Нацрта Законика о својини. Драгоцено штиво, како за теоретичаре тако и 
за практичаре, представља коментар пресуде Врховног суда Србије о обаве- 
зном јавном објављивању правноснажне пресуде из пера судије Врховног 
касационог суда Снежане Андрејевић. Лако и са занимањем чита се надах- 
нут прилог адвоката Ивана Јанковића о правној природи уговора о слепо- 
човодству. Најзад, стручни радови из области медицинског права Јелене

547



Нешић, студенткиње основних студија ПФУУБ и Иване Поповић, студент- 
киње специјалистичких студија ПФУУБ, говоре у прилог намере редакције 
да простор у часопису добију они чије време тек долази, али који и сада, 
својим знањем и талентом, могу да допринесу обликовању правне мисли у 
времену у којем живимо.

Часопис се завршава исцрпном библиографијом, приређеном од стра- 
не Љиљане Прљинчевић (ПФУУБ), која својим информативним каракте- 
ром читаоцима пружа увид у правну библиографију Србије у 2009. години.

Ова кратка шетња кроз први број намеће закључак да су се Правни за- 
писи појавили с намером да постану један од водећих домаћих правних ча- 
сописа међународног значаја и у нади да ће у садржинском смислу пред- 
стављати мерило ствари у правном животу Србије. Оснивајући Правне запи- 
се, Правни факултет Универзитета Унион у Београду показао је да уме и 
има шта да поручи професионалном свету.

Виолета Беширевић 
ванредни професор Правног факултета 

Универзитета Унион у Београду
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САОПШТЕЊА

SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA 
održane 05. 11. 2010. godine

1. ARSENOV NIKOLA (JMBG; 0201956850059), diplomirani pravnik, roden 02. 
01. 1956. godine upisuje se 18. 10. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Bečeju, Vuka Karadžića bb.

2. GVOJIĆ ŽELJKO (JMBG: 0211956300011), diplomirani pravnik, roden 02. 11. 
1956. godine upisuje se 02. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Hadžića Svetića 20.

3. KOVAČEVIĆ ZORAN (JMBG: 0605983300056), diplomirani pravnik, roden 06. 
05. 1983. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 48, stan 2.
— Briše se iz Iraenika advokatskih pripravnika KOVAČEVIĆ ZORAN, advokatski priprav- 
nik kod Ukropina Dejana, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 11. 2010. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

4. KARADAREVIĆ GORAN (JMBG: 2101983774529), diplomirani pravnik, roden 
21. 01. 1983. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komo
re Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobodenja 94.
— Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KARADAREVIĆ GORAN, advokatski pri- 
pravnik kod Mušicki Pavla, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 11. 2010. godine zbog 
upisa u Imenik advokata ove Komore.

5. ZARIĆ MILUANA (JMBG: 0509983307132), diplomirani pravnik, rodena 05. 
09. 1983. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48. — Briše 
se iz Imenika advokatskih pripravnika ZARIĆ MILUANA, advokatski pripravnik kod Gu- 
cunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 11. 2010. godine zbog upisa u Imenik 
advokata ove Komore.

6. GRABIĆ MAJA (JMBG: 2110982895011), diplomirani pravnik, rodena 21. 10. 
1982. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 49. — 
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika GRABIĆ MAJA, advokatski pripravnik kod 
Vidic Manastirac Vidosave, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 04. 11. 2010. godine 
zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

7. KOPRIVICA OLEG (JMBG: 0411979860021), diplomirani pravnik, roden 04. 
11. 1979. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Trg slobode 1. — Briše se iz 
Imenika advokatskih pripravnika KOPRIVICA OLEG, advokatski pripravnik kod Manic mr
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Branislava, advokata u Pančevu, sa danom 04. 11. 2010. godine zbog upisa u Imenik advo- 
kata ove Komore.

8. RADOVANOV MILENKO (JMBG: 1908977800124), diplomirani pravnik, ro- 
den 19. 08. 1977. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske 
komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/1.

9. KOVAČEVIĆ IVAN (JMBG: 2402982131551), diplomirani pravnik, roden 24. 
02. 1982. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sestara Ninkovic 11/2.

10. DŽEPINA MARINA (JMBG: 1910980805123), diplomirani pravnik, rodena 19. 
10. 1980. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 38/1.

11. SUBOTIN ŽIKA (JMBG: 0503978800108), diplomirani pravnik, roden 05. 03. 
1978. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Voj
vodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zadružna 4.

12. KARDUM MARIJA (JMBG: 1808981815638), diplomirani pravnik, rodena 18.
08. 1981. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Staparski put 14/1.

13. ANTONIĆ DRAGICA (JMBG: 1207957895058), diplomirani pravnik, rodena 
12. 07. 1957. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske ko
more Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Ratarska 17, 
lokal 9.

14. SVILOKOS VLADISLAVA (JMBG: 2311953805041), diplomirani pravnik, ro
dena 23. 11. 1953. godine upisuje se 05. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske 
komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Ratarska 
23/18.

15. MATIJEVIĆ JOVAN (JMBG: 1709946890025), diplomirani pravnik, roden 17.
09. 1946. godine upisuje se 18. 11. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore 
Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Šidu, Cara Dušana 37.

16. EDELENJI ZELEI ANIKO (JMBG: 2102953825087), diplomirani pravnik, rode
na 21. 02. 1953. godine upisuje se 19. 11. 2010. gpdipe u Imenik advokata Advokatske ko
more Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatslte kancelarije u Bačkoj Topoli, Petefi 
brigade 14. ’ f

17. Upisuje se u Imenik advokatskih. priprKvnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MARUNIĆ NEMANJA, roden lOi 01. 1985. godine, na advokatsko-priprav- 
ničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u tra- 
janju od dve godine.

18. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu MIJATOVIĆ MILINKO, roden 12. 04. 1982. godine, na advokatsko-priprav- 
ničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u 
trajanju od dve godine.

19. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika^Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu STOJKOVIĆ AJŠA, roden^^^J>2- l9efegodine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Korica Marine, advokata ,U t:jo v o ^  Sadu;'dana 05. 11. 2010. godine, u u-ajanju 
od dve godine.

20. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u
Novom Sadu CVETIĆANIN JELENA, rodena 15. 05. 1983. godine, na advokatsko-priprav- 
ničku vežbu kod Kalman Stanje, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u tra
janju od dve godine. _ ,

21. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika' Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu KESIĆ ŽELJKO, roden 21. 11. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku ve-
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žbu kod Bojkov Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 05. I I . 2010. godine, u trajanju 
od dve godine.

22. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu GUŽVIĆ MIRJANA, rođena 26. 12. 1985. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Pekić Marka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju 
od dve godine.

23. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu STEFANOVIĆ BRANISLAVA, rodena 23. 03. 1982. godine, na advokat- 
sko-pripravničku vežbu kod Pereski Slavka, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. 
godine, u trajanju od dve godine.

24. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu GOGIĆ RADA, rodena 28. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku ve- 
žbu kod Grbovic Miljana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju 
od dve godine.

25. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu JURIŠIĆ PAVLE, roden 25. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku ve- 
žbu kod Katanic Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju 
od dve godine.

26. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu DRINČIĆ ANA, rodena 08. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku ve- 
žbu kod Bukva Gordana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.

27. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu BEDŽETI DAJANA, rodena 20. 05. 1983. godine, na advokatsko-pripravnič- 
ku vežbu kod Novkovic Siniše, advokata u Novom Sadu, dana 05. 11. 2010. godine, u tra
janju od dve godine.

28. Upisuje se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u 
Novom Sadu ĐILAS MARINA, rodena 23. 07. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku 
vežbu kod Horvat Endrea, advokata u Temerinu, dana 05. 11. 2010. godine, u trajanju od 
dve godine.

29. BriSe se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MATUEV1Ć JO- 
VAN, advokat u Šidu, sa danom 08. 11. 2010. godine, zbog penzionisanja.

30. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine EDELENJI ZELEI 
ANIKO, advokat u Bačkoj Topoli, sa danom 09. 11. 2010. godine, zbog penzionisanja.

31. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DIMITRIĆ JOVO, 
advokat u Novom Sadu, sa danom 28. 09. 2010. godine, usled smrti. — Kačar Sreto, advo
kat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Dimitrić Jove.

32. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SORO MILORAD, 
advokat u Bačkoj Palanci, sa danom 03. 10. 2010. godine, zbog penzionisanja. — Vuko- 
njanski Kovač Blagoje, advokat u Bačkoj Palanci, postavlja se za preuzimatelja advokatske 
kancelarije Soro Milorada.

33. BriSe se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARIJANSKI LA
ZAR, advokat u Subotici, sa danom 05. 11. 2010. godine, zbog penzionisanja. — Imenova- 
ni zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon penzionisanja. — Lazičić 
Đorđe, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Marijanski 
Lazara.

34. Briše se iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MAND1Ć DUŠAN, 
advokat u Novom Sadu, sa danom 05. 11. 2010. godine, na lični zahtev. — Blešić Špiro, 
advokat u Futogu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Mandić Dušana.
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35. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DRO- 
BAC MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Babić Nade, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 10. 2010. godine.

36. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PA- 
VLOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj ve- 
žbi kod Radukin Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 10. 2010. godine.

37. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MA- 
TIĆ MINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod 
Todorović Miloša, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 10. 2010. godine.

38. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VU- 
ČINIĆ VIŠNJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 09. 2010. godine.

39. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MAL- 
BAŠA DUANA, advokatski pripravnik u Futogu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod 
Popović Sonje, advokata u Futogu, sa danom 13. 10. 2010. godine.

40. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MI- 
LISAVLJEVIĆ IVAN, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Rošu Dorela, advokata u Pančevu, sa danom 12. 09. 2010. godine.

41. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KAR- 
DUM MARIJA, advokatski pripravnik u Somboru, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod 
Banjanin Mirka, advokata u Somboru, sa danom 30. 09. 2010. godine.

42. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PO- 
POVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Vrbasu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi kod 
Prodanović Žarka, advokata u Vrbasu, sa danom 10. 10. 2010. godine.

43. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TO- 
MASOVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Tomasović Mirjane, advokata u Subotici, sa danom 18. 01. 2010. godine.

44. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KR- 
STIĆ PREDRAG, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko-pripravničkoj vežbi 
kod Antic Živke, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. II. 2010. godine.

45. Uzima se na znanje da je HRNČJAR VERICA, advokat u Novom Sadu, privre- 
meno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 18. 10. 2010. godi
ne. — Spasojević Ivančić Dejana, advokat u Novom Sadu, odreduje se za privremenog za- 
menika.

46. Uzima se na znanje da je NAŠAGAĆIN MIRJANA, advokat u Bačkoj Palanci, 
privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva 
radi nege deteta od 10. 11. 2010. do 09. 11. 2011. godine. — Grujic Vladimir, advokat u 
Bačkoj Palanci, odreduje se za privremenog zamenika.

47. Uzima se na znanje da je KRUNIĆ ŠEVRT ANA, advokat u Indiji, privremeno 
sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege 
deteta od 07. 10. 2010. do 06. 10. 2011. godine. — Krunic Milenko, advokat u Indiji, odre
duje se za privremenog zamenika.

48. Uzima se na znanje da je JEFTIĆ MILENA, advokat u Rumi, privremeno spreče- 
na da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta 
od 05. 10. 2010. do 04. 10. 2011. godine. — Grbic Mladen, advokat u Rumi, odreduje se 
za privremenog zamenika.

49. Uzima se na znanje da je ĐORĐEVIĆ SONJA, advokat u Rumi, privremeno 
sprečena da obavlja advokatsku delamost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege 
deteta od 28. 10. 2010. do 27. 10. 2011. godine. — Vranić Milanko, advokat u Pecincima, 
odreduje se za privremenog zamenika.
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50. Uzima se na znanje da je VOJNOV1Ć GORAN, advokat u Odžacima, privreme- 
no sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 09. 10. 2010. godine. — 
Boškić Jasmina, advokat u Odžacima, odreduje se za privremenog zamenika.

51. Uzima se na znanje da Je NIKOL1Ć SAVIN ISIDORA, advokat u Novom Sadu, 
nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 19. 10. 2010. godine. — 
Stanivuković Goran, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

52. Uzima se na znanje da je Malešević Sanja, advokat u Novom Sadu, promenila 
prezime, koje sada glasi Karadarević.

53. Uzima se na znanje da je Divljak Tijana, advokatski pripravnik u Indiji, promeni
la prezime, koje sada glasi Ranisavljević.

54. Uzima se na znanje da je DIMITRIĆ ANA, advokatski pripravnik u Novom Sa
du, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Dimitrić Jove, advokata u Novom Sadu, 
dana 28. 09. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Kačar Srete, advokata u Novom Sadu, 
dana 29. 09. 2010. godine.

55. Uzima se na znanje da je DIMITRIĆ IGOR, advokatski pripravnik u Novom Sa
du, prekinuo advokatsko-pripravnicku vežbu kod Dimitric Jove, advokata u Novom Sadu, 
dana 28. 09. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Kačar Srete, advokata u Novom Sadu, 
dana 29. 09. 2010. godine.

56. Uzima se na znanje da je MIHAJLOVIĆ ADRIANA, advokatski pripravnik u 
Novom Sadu, prekinula advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Branke, advokata u 
Novom Sadu, dana 30. 09. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Hadži Borjanović Sonje, 
advokata u Novom Sadu, dana 01. 10. 2010. godine.

57. Uzima se na znanje da je SEMLEKAN NEBOJŠA, advokatski pripravnik u No
vom Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Babić Nikoline, advokata u Novom 
Sadu, dana 20. 10. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Prostran Branke, advokata u No
vom Sadu, dana 21. 10. 2010. godine.

58. Uzima se na znanje da je SAVOVIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom 
Sadu, prekinuo advokatsko-pripravničku vežbu kod Herbez Vukice, advokata u Novom Sa
du, dana 21. 10. 2010. godine, te da istu nastavlja kod dr Aleksic Nemanje, advokata u No
vom Sadu, dana 22. 10. 2010. godine.

59. Uzima se na znanje da se Tot Laslo, advokat u Subotici, razrešava dužnosti preu- 
zimatelja advokatske kancelarije Salamon Sandora starijeg, bivšeg advokata u Subotici. — 
Salamon Sandor mladi, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kance
larije Salamon Sandora starijeg, bivšeg advokata u Subotici.

60. Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ MIROJE, advokat u Novom Sadu, prese- 
lio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajica 13, počev od 01. 10. 2010. godine.

61. Uzima se na znanje da je LAK1Ć SRĐAN, advokat u Novom Sadu, preselio svo
ju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajica 13, pocev od 01. 10. 2010. godine.

62. Uzima se na znanje da je FILIPOV1Ć BRANISLAV, advokat u Novom Sadu, 
preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 53, počev od 01. 11. 
2010. godine.

63. Uzima se na znanje da je ČULAJEVIĆ JOVAN, advokat u Novom Sadu, pre
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 53, počev od 01. 11. 2010. 
godine.

64. Uzima se na znanje da je PETROVIĆ BOGDAN, advokat u Novom Sadu, prese
lio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 1, počev od 01. 10. 2010. godine.

65. Uzima se na znanje da je CVETKOVIĆ PETAR, advokat u Novom Sadu, pre
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 45, počev od 05. 11. 2010. 
godine.

66. Uzima se na znanje da je ARSIĆ TANJA, advokat u Novom Sadu, preselila svo
ju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 26, pocev od 29. 10. 2010. godine.
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67. Uzima se na znanje da je TEPIĆ IVANKA, advokat u Novom Sadu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Brace Ribnikara 25b/14, počev od 18. 10. 2010. go- 
dine.

68. Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ M. NEDELJKO, advokat u Apatinu, pre- 
selio svoju advokatsku kancelariju na adresu Duška Trifunovića 9, stan 1, počev od 25. 10. 
2010. godine.

69. Uzima se na znanje da je MARKOV1Ć MILAN, advokat u Apatinu, preselio 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Duška Trifunovića 9, stan 1, počev od 25. 10. 2010. 
godine.

70. Uzima se na znanje da je SAV1Ć ETEL, advokat u Apatinu, preselila svoju advo
katsku kancelariju na adresu Duska Trifunovića, blok 112, S-1, ulaz 1, stan 2, počev od 01.
10. 2010. godine.

71. Uzima se na znanje da je JOS1POVIĆ LJIUANA, advokat u Pančevu, preselila 
svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 1Л1, lokal 5, počev od 
08. 10. 2010. godine.

72. Uzima se na znanje da je UBOV1Ć VOJO, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju 
advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Petra Bojovica 23/12, počev od 19. 10. 2010. 
godine.

73. Uzima se na znanje da je MILOV1Ć DRAGAN, advokat u Vrbasu, preselio svoju 
advokatsku kancelariju na adresu Stevana Doronjskog 82, pwcev od 01. 12. 2010. godine.

74. Uzima se na znanje da je odlukom Skupštine Grada Zrenjanina, promenjen naziv 
ulice u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije POPOV1Ć ZORANA, advokata u Zre
njaninu, tako da ono sada glasi: Zrenjanin, Slobodana Bursaca 5.

75. U rešenju Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine donetom 02. 10. 
2010. godine pod brojem 543/10 vrSi se ispravka tako, Sto se u dispozitivu izreke reči ,,po- 
čev od 07. 10. 2010. godine” zamenjuju rečima „počev od 07. 09. 2010. godine”. — U pre- 
ostalom delu rešenje Upravnog odbora broj 543/10 od 02. 10. 2010. godine ostaje neprome- 
njeno.

Upravni odbor
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