
УПРАВНИ СУД 

 

Тужилац: ______________________ (име и презиме, адреса или назив и седиште) 

Тужени: ______________________ (назив органа чији се акт оспорава, седиште) 

 

ТУЖБА 

(подношење тужбе у управном спору регулисано је 

члановима 17–24. Закона о управним споровима) 

за поништај решења (назив органа који је донео решење) број _______ од _____ године. 

 

У ___ примерака 

 

Коначним решењем (назив органа који је донео решење) број _______ од _______ 

године утврђено је: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

Тужилац побија решење као незаконито, с обзиром на то да  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(законски разлози за поништај управног акта прописани су чланом 24. Закона о 

управним споровима – у акту није уопште примењен закон, други пропис или општи 

акт или није примењен правилно; акт је донео ненадлежни орган; у поступку 

доношења акта није поступљено по правилима поступка; чињенично стање је 

непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених чињеница изведен неправилан 

закључак у погледу чињеничног стања; у акту који је донет по слободној оцени, орган 

прекорачио границе законског овлашћења или ако такав акт није донет у складу с 

циљем у којем је овлашћење дато)  

Образложење тужбе 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(конкретни разлози због којих се тражи поништај акта, навођење чињеница, предлог у 



ком правцу и обиму се тражи поништај; ако се тужбом тражи повраћај ствари или 

накнада штете, у тужби се мора определити одређен захтев у погледу ствари или 

висине претрпљене штете) 

На основу свега наведеног, тужилац предлаже да суд након спроведеног поступка 

донесе пресуду којом усваја тужбу и поништава решење _________________________ 

(назив органа који је донео решење) број _______ од _______ године. 

 

У ____________, дана ___________. године 

 

Прилог: 

– оригинал или копија акта против кога се тужба подноси; 

– уз тужбу поднету због ћутања управе прилаже се копија захтева, односно жалбе, 

копија захтева о накнадном тражењу из члана 19. Закона о управним споровима и доказ 

о предаји ових поднесака надлежном органу; 

– ако се тужба подноси преко пуномоћника, уз тужбу се обавезно прилаже и оригинал 

пуномоћја; 

– уз тужбу се подноси и по један примерак тужбе и прилога уз тужбу, за тужени орган 

и за свако заинтересовано лице, ако таквих има. 

 

    

Тужилац 

  

(потпис) 

________________________________  

име и презиме (назив) 

____________________  

адреса (седиште) 

________________________ 

 

 


