
ЧЛАН 38. СТАВ 1. ЗАКОНА О УПРАВНИМ СПОРОВИМА - УТВРЂИВАЊЕ 

ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА У УПРАВНОМ СПОРУ  
 

 

УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА У УПРАВНОМ СПОРУ  

(члан 38. став 1. Закона о управним споровима „Сл. гласник РС“ 98/06)  

  

            Суд у управном спору не може решити ствар на основу нових 

разлога и доказа који нису били предмет утврђивања и оцене у управном 

поступку и на тај начин оправдати законитост оспореног решења новим 
и у управном поступку нерасправљеним и неутврђеним чињеницама. 

  

Из образложења: 

   
 

            ''Према образложењу побијане пресуде, Управни суд је одбио тужбу 

подносиоца захтева јер је нашао да је правилно одлучио тужени орган, када је 

сагласно доказима у списима, а на основу дописа истражног судије Другог 

општинског суда у Београду Ки.3036/09 од 30.07.2009. године, применом 

одредби члана 168. Закона о полицији, донео оспорено решење којим је тужиоцу 

престао радни однос због настанка безбедносних сметњи из члана 111. Закона о 

полицији. Према наведеној одредби Закона о полицији (''Сл. гласник РС'' бр. 

101/2005 и 63/09) у вези члана 20. Закона о безбедносно информативној 

агенцији, полицијском службенику, односно другом запосленом раднику радни 

однос престаје ако током његовог рада настану безбедносне сметње из члана 

111. тог Закона, због којих са њим радни однос не би био ни заснован да су у 

време заснивања постојале. Истражни судија Другог општинског суда у Београду 

је дана 30.07.2009. године дописом Ки.бр.2036/09 обавестио тужени орган да је 

пред тим судом у току истражни поступак против тужиоца и како је безбедносном 

провером утврђено између осталог, да је против тужиоца покренут кривични 

поступак због кривичног дела из члана 348. став 2. у вези става 1. КЗ РС, то је 

по налажењу Управног суда оспорено решење на закону засновано и њиме није 
повређен закон на штету тужиоца. 

            Основано се наводима захтева указује да је Управни суд приликом 

доношења побијане пресуде битно повредио правила поступка прописана 

чланом 39. став 1. у вези члана 38. Закона о управним споровима (''Сл. лист СРЈ'' 

бр. 46/96), који закон се примењује на основу члана 77. став 1. Закона о 

управним споровима (''Сл. гласник РС'' бр. 111/09). Према одредби члана 38. 

став 1. Закона о управним споровима суд решава спор по правилу на основу 



чињеница које су утврђене у управном поступку. Овлашћење да у управном 

спору утврђује чињенично стање дато је суду једино у одредби члана 38. став 3. 

ЗУС-а и само под условима наведеним у тој одредби, те ако су ти услови 

испуњени суд може сам утврђивати чињенично стање на начин одређен ставом 

4. истог члана овог Закона што подразумева да то може учинити и на расправи. 

Управни суд у побијаној пресуди супротно одредби члана 38. став 1. ЗУС-а, 

утврђује напред наведену одлучну чињеницу о вођењу истраге и покренутом 

кривичном поступку против тужиоца због кривичног дела из члана 348. став 2. 

у вези става 1. КЗ РС као елементу негативне безбедносне провере у смислу 

одредби члана 111. став 2. Закона о полицији, на основу дописа истражног 

судије Другог општинског суда у Београду Ки.бр.2036/09 од 30.07.2009. године, 

иако у оспореном решењу ова одлучна чињеница није утврђена на основу тог 

доказа, већ на основу дописа II општинског тужилаштва Кт.бр.2273/08 од 

09.10.2008. године. У том допису се наводи да је тужилаштво на основу кривичне 

пријаве Ку.бр.19085/08 ставило захтев за спровођење истраге против Вељковић 

Бранка због кривичног дела недозвољеног држања оружја и експлозивних 

материја из члана 348. став 2. у вези става 1. КЗ РС. Одлучна чињеница на коју 

се позива Управни суд у побијаној пресуди није утврђена на основу доказа 

изведених у управном поступку, већ је ту одлучну чињеницу утврдио сам суд у 

управном спору, на шта се у захтеву основано указује. По ставу Врховног 

касационог суда, суд у управном спору не може решити ствар на основу нових 

разлога и доказа који уопште нису били предмет утврђивања и оцене у управном 

поступку и на тај начин оправдати законитост оспореног решења новим и у 

управном поступку нерасправљеним и неутврђеним чињеницама. Како Управни 

суд побијаном пресудом није ценио законитост оспореног решења сагласно 

члану 38. ст. 1. ЗУС-а,  а није ни утврдио чињенично стање на начин прописан 

наведеним одредбама ЗУС-а, то је побијана пресуда донета уз повреду ових 
правила поступка које су од утицаја на решење ствари''. 

  

(пресуда Врховног касационог суда Узп 224/10 од 16.марта 2012. године) 
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