
ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ ПРЕКО ЗАСТУПНИКА 

УДРУЖЕЊА 

 

 Удружење уписано у Регистар удружења код надлежног органа не мора 

предати захтев за преиспитивање судске одлуке донесене у управном спору преко 

пуномоћника из реда адвоката, већ то може учинити преко заступника удружења. 

 

Из образложења:  

 

 ''Одредбама Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09) 

прописано је: у којим случајевима је дозвољено подношење захтева за преиспитивање 

судске одлуке (члан 49); да се када је странка физичко лице, захтев предаје преко 

пуномоћника из реда адвоката (члан 50. став 2); да се захтев подноси Врховном 

касационом суду у року од 30 дана од дана достављања странци, односно надлежном 

јавном тужиоцу одлуке суда против које се захтев подноси (члан 51. став 1); да ће 

Врховни касациони суд недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело 

неовлашћено лице одбацити решењем (члан 53. став 1). 

 Законом о удружењима (''Службени гласник РС'' бр. 51/09 и 99/11-др. закон) 

прописано је да удружење стиче статус правног лица даном уписа у регистар (члан 4. став 

2) и да регистар удружења (у даљем тексту: Регистар) води Агенција за привредне 

регистре (у даљем тексту: Агенција) (члан 26. став 1).    

 Врховни касациони суд налази да је захтев подносиоца Удружења мањинских 

акционара ''Минел Елво'' а.д., који је поднет преко заступника овог удружења, поднет од 

стране овлашћеног лица. Ово због тога што је подносилац захтева уписом у Регистар 

удружења који води Агенција за привредне регистре стекао статус правног лица, а 

одредба члана 50. став 2. Закона о управним споровима која утврђује обавезу предаје 

захтева преко пуномоћника из реда адвоката односи се само на физичка лица. Према 

правном ставу Врховног касационог суда, удружење уписано у Регистар удружења код 

надлежног органа не мора предати захтев за преиспитивање судске одлуке донесене у 

управном спору преко пуномоћника из реда адвоката, већ то може учинити преко 

заступника удружења''.  

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп1 14/2019 од 8.11.2019. године, 

усвојена на седници Грађанског одељења 3.7.2020. године) 


