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ОСНОВИ ЗА ИЗЈАВЉИВАЊЕ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ 
 

 

Ако подносилац уставне жалбе није био странка у управном спору који је окончан 

оспореном пресудом суда, тада он није ни активно легитимисан за подношење уставне 

жалбе. 

 

Из образложења: 

 

Уставни суд је, полазећи од тога да се конкретном уставном жалбом превасхдно указује 

на повреде права учињене у управном спору који је окончан оспореном пресудом Управног 

суда У. 11754/12 од 31. маја 2013. године, најпре приступио испитивању процесних 

претпоставки за поступање по уставној жалби против наведеног појединачног акта. 

Из одредбе члана 170. Устава произлази да је једна од претпоставки за изјављивање 

уставне жалбе да је изјављује лице о чијим правима и обавезама је одлучивано појединачним 

актом који се оспорава уставном жалбом, односно лице према коме је предузета оспорена 

радња. 

Уставни суд је увидом у оспорени акт утврдио да подноситељка уставне жалбе није била 

странка у управном спору који је окончан оспореном пресудом Управног суда у 11754/12 од 

31. маја 2013. године, из чега следи да подноситељка није активно легитимисана за 

подношење уставне жалбе против наведеног појединачног акта, нити због повреде права на 

имовину „у вези са дужином предметног поступка легализације“. 

Уставни суд је даље констатовао да је коначним решењем Градског већа града Београд од 

28. јуна 2012. године поништено решење првостепеног органа од 7. маја 2012. године и 

предмет враћен том органу на поновни поступак и одлучивање. Имајући то у виду, овај суд 

је закључио да је управни поступак у коме се решава о захтеву инвеститора за накнадо 

издавање грађевинске и употребне дозволе још увек у току. Чињеница да је Управни суд 

оспореном пресудом одбио као неосновану тужбу подносиоца уставне жалбе, испитујући 

законитост другостепеног решења којим је уважена жалбе противне странке у поступку и 

поништено првостепено решење, не значи да су исцрпљена правна средства у овој правној 

ствари, јер ће подносилац уставне жалбе у поновном поступку пред управним органом имати 

могућност да истакне све чињенице које је износио у тужби, као и да брани своја права и 

законом заштићене интересе. 

Уставни суд, такође, оцењује као преурањен и алтернативни захтев подносиоца уставне 

жалбе за утврђивање повреде права на имовину „у вези са дужином предметног поступка 

легализације“, будући да наведени управни поступак није правноснажно окончан. 

С обзиром на изложено, Уставни суд је одбацио уставну жалбу у делу у коме је изјављена 

против пресуда Управног суда У. 11754/12 од 31. маја 2013. године и због повреде права на 

имовину, зајемченог чланом 58. Устава, „у вези са дужином поступка легализације“ који се 

води пред Секретаријатом за послове легализације објеката Градске управе града Београда, 

јер нису испуњене Уставом утврђене претпоставке за вођење поступка. (Одлука Уставног 

суда Србије, Уж. 5132/02 од 29. маја 2014) 

 


