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ПОНАВЉАЊЕ УПРАВНОГ СПОРА 
 

 

Поступак завршен правноснажном пресудом или решењем суда поновиће се по 

тужби странке ако странка сазна за нове чињенице, или нађе, или стекне могућност да 

употреби нове доказе на основу којих би спор био повољније решење за њу. 

 

Из образложења: 

 

Решавајући по поднетој тужби за понављање поступка у смислу одредбе члана 58. Закона 

о управним споровима, Управни суд је нашао да тужбу треба одбацити. Ово стога, што 

тужилац у тужби није учинио вероватним постојање законског основа за понављање 

поступка, па нису испуњени услови из члана 56. Закона о управним споровима, за 

понављање судског поступка. 

Наиме, тужилац је у тужби навео да тражи понављање поступка из разлога прописаних 

одредбом члана 56. став 1. тачка 1. Закона о управним споровима. Одредбом члана 56. став 1. 

наведеног закона, прописано је да ће се поступак завршен правноснажном пресудом или 

решењем  суда поновити по тужби странке: ако странка сазна за нове чињенице, или нађе, 

или стекне могућност да употреби нове доказе на основу којих би спор био повољније решен 

за њу, да су те чињенице, односно докази били изнети или употребљени у ранијем судском 

поступку (тачка 1); ако је исправа на којој се заснива судска одлука лажна или лажно 

преиначена, или ако је сведок, вештак или странка, приликом саслушања пред судом, дала 

лажан исказ, а одлука суда се заснива на том исказу (тачка 4). 

Разлоге за понављање судског поступка из члана 56. став 1. тачка 1. Закона о управним 

споровима, по оцени овог суда, странка може користити само када је суд сам утврђивао 

чињенично стање и на основу тако утврђеног чињеничног стања решио у управни спор. 

Међутим, када суд није утврђивао чињенично стање, као штоје био случај у овом предмету, с 

обзиром да није ни одлучивао у управном спору, јер није ни оцењивао законитост оспореног 

акта, то се нове чињенице и нови докази не могу користити као разлог за понављање 

управно-судског спора, већ могу бити разлог за понављање управног поступка код органа 

чијим је управним актом окончан управни поступак. (Решење Управног суда, У. 92/14 од 6. 

новембра 2014) 
 

 

 


