СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ ИЗМЕЂУ УПРАВНОГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА (Ус 1-11)
УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ ИЗМЕЂУ УПРАВНОГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА

Привредни суд у првом степену суди у споровима који произлазе
из примене Закона о привредним друштвима или примене других
прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у
споровима о примени прописа о приватизацији.
Из образложења:
''Управни суд је поднео захтев за решавање сукоба надлежности са
Вишим трговинским судом, који се решењем огласио стварно ненадлежним за
поступање по тужби акционара и удружење акционара, поднетој против решења
Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије, којим је
верификована структура основног капитала Акционарског друштва, након
истека рока за отплату уписаних акција у другом кругу својинске
трансформације по моделу продаје акција ради продаје друштвеног капитала.
Решавајући настали сукоб надлежности у смислу одредбе члана 30. став
2. Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС" број 116/08… 31/11), по налажењу
Врховног касационог суда, за решавање у овој правној ствари надлежан је
Привредни суд у Београду на основу чл. 25. став 1. тачка 3. Закона о уређењу
судова.
Виши трговински суд се решењем огласио стварно ненадлежним за
решавање ове правне ствари и предмет уступио Врховном суду Србије као
стварно надлежном за решавање ове правне ствари позивајући се на одредбу
члана 17. став 1. тачка 3. Закона о судовима, којом је прописано да Врховни суд
Србије одлучује о законитости коначних управних аката републичких органа ако
није другачије одређено, као и на члан 44. став 2. Закона о својинској
трансформацији, којим је прописана могућност вођења управно -рачунског
спора против коначних решења дирекције за процену вредности капитала пред
вишим трговинским судом, али ступањем на снагу Закона о приватизацији
07.07.2001. године престао је да важи Закон о својинској трансформацији као и
сви прописи који су донети на основу тог закона.
Одредбама члана 25. став 1. тачка 3. Закона о уређењу судова,
прописано је да привредни суд у првом степену суди у споровима који произлазе
из примене Закона о привредним друштвима или примене других прописа о

организацији и статусу привредних субјеката, као и у споровима о примени
прописа о приватизацији.
Како је тужба поднета против решења Министарства економије и
регионалног развоја, донетог на основу члана 77. Закона о приватизацији (''Сл.
гласник РС'' 38/01... 123/07) то је Врховни касациони суд на основу Зако на о
уређењу судова који се примењује од 01.01.2010. године и који чланом 25. став
1. тачка 3. прописује надлежност привредног суда у споровима о примени
прописа о приватизацији, а на основу одредбе члана 30. став 2. Закона о
уређењу судова, решио као у диспозитиву овог решења''.

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Ус 1/11 од 20.10.2011. године,
утврђена на седници Грађанског одељења 12.03.2012. године)

