
З А К Љ У Ч А К 

  

ЗАХТЕВ ЗА ВАНРЕДНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ 

СУДСКЕ ОДЛУКЕ 

  

                        Захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке поднет после ступања на снагу 

Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09) није дозвољен, без обзира 

што је рок за његово подношење почео да тече пре ступања на снагу овог закона. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

  

                      У погледу важења норми процесних закона у времену и дозвољености правног 

средства основно је правило о тренутном, односно неодложном дејству новог процесног закона на 

ситуације у току, иако законодавац из разлога целисходности може прописати и продужено дејство 

старог закона на неке ситуације у току, што није учињено доношењем новог Закона о управним 

споровима. Закон о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09 од 29.12.2009. 

године) је ступио на снагу 30.12.2009. године, јер је чланом 79. овог Закона прописано да ступа на 

снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. Према члану 

77. став 1. овог Закона поступци по захтевима за ванредно преиспитивање судске одлуке поднетим 

до дана ступања на снагу овог Закона окончаће се пред Управним судом по правилима поступка 

која су важила до дана ступања на снагу овог закона, а ванредна правна средства прописана новим 

ЗУС-ом су захтев за преиспитивање судске одлуке и понављање поступка. Закон о управним 

споровима (''Службени лист СРЈ'', број 46/96) који је важио до 30.12.2009. године је, према члану 78. 

став 1. ЗУС-а (''Службени гласник РС'', број 111/09) престао је да важи ступањем на снагу новог 
Закона о управним споровима. 

  

                      Обзиром на наведене одредбе закона и одређивање у прелазним и завршним одредбама 

ЗУС-а да ступањем на снагу овог Закона престаје да важи Закон о управним споровима (''Службени 

лист СРЈ'', број 46/96) Врховни касациони суд налази да захтев за ванредно преиспитивање судске 

одлуке поднет после ступања на снагу ЗУС-а (''Службени гласник РС'', број 119/09) није дозвољен, 

јер у време подношења овог ванредног правног средства суду није прописан као правни лек који се 

може изјавити против правноснажне одлуке донете у управном спору, без обзира што је рок за 
његово подношење почео да тече пре ступања на снагу новог ЗУС-а. 

  

(Закључак усвојен на седници Грађанског одељења  

 Врховног касационог суда 13.09.2010. године)  


