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Извршно резиме 
 

Компаративната студија на добрите практики за административна правда, е прв продукт од проектот “Improving 

the efficiency and effectiveness of the administrative justice system in Macedonia”, имплементиран од Центарот за 

правни истражувања и анализи и Price Water Cooper, a финансиран од The Good Governance Fund (GGF) на 

Британската амбасада Скопје.  

 

Целта на проектот е да придонесе за зголемување на ефикасноста и ефективноста на административната правда 

во Македонија. 

 

Целта на оваа анализа е да придонесе кон подобро разбирање на процедурите за решавање на управните 

спорови и да ги спореди со различните законодавни искуства во анализираните земји. Притоа, крајната цел на 

анализата е да ги истакне најдобрите практики од анализираните држави што можат да бидат корисен пример за 

понатамошно унапредување на управно судската заштита во Република Македонија. 

 

Главен фокус на оваа компаративна анализа е да обезбеди увид во реформите во управното судство спроведени 

во одбрани држави кои имаат сличности во системот на управното судство со Република Македонија. Покрај 

Република Македонија, анализата ги опфаќа Република Италија и Република Австрија, како и Република 

Словенија, Република Хрватска и Република Србија. За секоја од овие држави, анализата нуди краток осврт на 

историската позадина и развој на судските реформи на земјата. Понатаму, анализата на секоја земја навлегува и 

подлабоко и нуди детален преглед на законските и процедуралните правила за решавањето на управните 

спорови, институционалната поставеност на управното судство, надлежноста на управните судови, основи за 

поведување на управен спор и процедури на извршување на одлуките на управните судови. Оваа анализа 

вклучува статистики и податоци од меѓународни извештаи на Советот на Европа (CEPEJ) и Европската унија (EU 

Justice Scoreboard). Дополнително истакнатите искуства во случајот на Македонија нудат приказ за моменталниот 

систем на управно-судска заштита.   

 

Оваа анализа вклучува и наоди кои се релевантни за македонскиот контекст. Наодите произлегуваат од 

сумираните искуства за секоја земја која е предмет во оваа студија. 
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Вовед 
 

Административната правда е еден од задолжителните елементи на секој правосуден систем. Од една страна, 

важноста на административната правда доаѓа од причина што преку неа се врши надворешна контрола на 

работата на најмоќниот сегмент во државата, јавната администрација додека од друга страна се обезбедува 

судска заштита на поединецот од бирократскиот апарат на државата. 

  

Секој човек најмалку неколку десетици пати е странка во управната постапка. Сите животни фази на човекот се 

поврзани со државната администрација и регулирањето на статусот на поединецот во државата. Поради тоа, 

управниот спор како надворешен објективен механизам за корекција на работата на јавната адмиснитрација е од 

посебно значење како за поединецот така и за самиот бирократски систем. Ова се должи на тоа што управниот 

спор не е важен единствено за поединецот, туку пред се е важен за државната администрација, бидејќи е 

показател за квалитетот на нејзината работа и обезбедува насоки за нејзин понатамошен развој во делот на 

нејзината практична работа. 

  

Оваа компаративна анализа е резултат на прашањата кои беа идентификувани со функционалната анализа на 

управното судство која е изготвена во рамките на овој проект. Компаративна анализа има за цел да ги согледа и 

претстави практичните искуства на неколку држави кои имаат сличности во системот на управното судство со 

Република Македонија. Токму согледувањето на практичните искуства може да доведе до решенија на 

проблемите со кои се соочува македонското управно судство имајќи предвид дека најголем дел од овие држави 

го поминале патот кој Република Македонија го минува во моментов. 

Управниот спор без оглед во која држава е регулиран, во суштина претставува оцена на поединечните управни 

акти односно нивна усогласеност со законите со кои се уредува материјата во рамките на која постапуваат јавните 

органи. Поради тој факт во рамките на компаративна анализа беа анализирани управно судските системи на 6 

држави вклучувајќи ја и Република Македонија. Притоа, при изборот на државите чии системи беа анализирани 

се водеше грижа дел да бидат од таканаречените „постари“ членки на Европската Унија, дел да бидат од поновите 

членки и дел да бидат земји кандидати но во исто време да имаат сличности како во системите така и во 

доктрината на управно-судската заштита. Оттука, покрај Република Македонија, во компаративната анализа се 

анализирани Република Италија и Република Австрија, како и Република Словенија, Република Хрватска и 

Република Србија. Анализата беше фокусирана на неколку сегменти на управно судскиот систем кои беа важни 

за да се анализираат од аспект на понатамошниот развој на управниот спор во Република Македонија, имајќи 

предвид дека новиот Закон за управните спорови е во постапка на изготвување. Оттука прашањата и начинот на 

нивното регулирање од страна на различните држави кои се опфатени во оваа анализа, даваат практични 

решенија за круцијалните прашања за подобрување на управното судство во Република Македонија.  На пример, 

скоро сите држави практикуваат електронска комуникација помеѓу странките и управните судови во сите држави 

освен во Република Македонија, што значи дека треба да се најде начин на кој електронската комуникација би 

била повеќе во примена и во македонското управно судство. Исто се однесува и за самата поставеност на 

управното судство, каде во сите држави освен во Република Хрватска и Република Македонија, второстепена 

надлежност во управните спорови имаат Врховните судови. 

  

Поради сето погоренаведено, се надеваме дека оваа анализа ќе покрена дискусија во рамките на работните тела 

во кои се креираат сегашните и идните политики и законските решенија на управното судство на Република 

Македонија и ќе биде јасен показатела во која насока би требало да се движи развојот на управното судство во 

Република Македонија.  
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Главни наоди 
 

Компаративната анализа на добрите практики за административната правда нуди преглед на европските законски 

решенија со кои се уредува управниот спор. На таа основа, може да се извлечат одредени заклучоци кои можат 

да дадат насока на унапредување на законските решенија и за управното судство во Република Македонија.  

 

 Анализата укажува на различни примери за тоа кој ги поседува капацитетите да се јави како странка во 

управниот спор. Покрај традиционалните практики дека странки на управните спорови се физички и правни 

лица од една и управни органи од друга страна, постојат примери и кога управните спорови може да се водат 

помеѓу самите управни органи. Единствено во Република Италија, постои пракса управен спор да може да се 

поведе и од страна на граѓански организации и тоа оние за кои се занимаваат со прашања за заштита на 

животната средина и организациите за заштита на правата на потрошувачите. Оваа можност се предвидува и 

за постапување во второстепена инстанца со редовни и вонредни правни лекови. Управните органи, јавните 

институции и единиците на локалната самоуправа, организации, можат да бидат носители на права и обврски 

за кои се решава во управен спор.  

 Организационата поставеност на управното судство во анализираните земји е најчесто второстепена. Како 

првостепени судски инстанци се предвидени посебни управни судови во зависност од внатрешната 

територијална организација на државите. Така, во Република Италија постојат 21 регионални управни судови 

за секој од регионите, а во Република Австрија постојат 9 управни судови за секоја од сојузните држави. Во 

Република Словенија и Република Србија се предвидени посебни судски одделенија на единствениот управен 

суд додека во Република Хрватска се предвидени првостепени управни судови. Ваквата територијална 

организација на управните судови се должи на изполнување на принципот на пристап до правдата односно 

обезбедување блискост на управниот суд кога станува збор за јавни расправи, кои се оддржуваат по правило. 

Праксата покажува дека како второстепени судови за постапување во управни спорови се Врховните судови 

на државите со посебно уредени надлежности. Во Република Италија и Република Австрија постојат и посебни 

специјализирани судови кои се надлежни за надзор и контрола врз управните органи кои раководат со буџетски 

средства.  

 Во сите држави кои се обработени во оваа компаративна анализа е предвидна електронска комуникација за 

решавање на управните спорови. Примерот на Република Италија укажува на можноста целосната 

комуникација помеѓу странките и судот да биде по електронски пат. Странките имаат можност електронски да 

ги доставуваат тужбите, целосната документација на одбраната како и сите неопходни материјали заради 

експедитивно, ефикасно и ефективно водење на управниот спор. Во Република Австрија и Република Хрватска 

по електронски пат е предвидено доставување на тужба. Сепак, напорите на Европската унија, се во насока 

на воедначување на оваа пракса преку зголемување на употреба на ИКТ технологиите во судските системи.  

 Во делот на трошоците на постапката, компаративно гледано постои разлика во законската рамка во 

државите членки на ЕУ (Италија, Австрија, Словенија) и од регионот (Србија, Хрватска, Македонија). Имено, 

во Република Италија, Австрија и Словенија трошоците за управниот спорт (адвокатски трошоци, експертски, 

но не и процесните) се на товар на страната која го изгубила спорот. Во Република Италија предвидена е 

дискреционо право за судијата да одлучи во која пропорција ќе ги подели трошоците помеѓу странките во 

спорот. Судските трошоци се пропорционални на вредноста на спорот. Управните судови по прашањето за 

трошоците во управниот спор ги применуваат одредбите од парничната постапка. 

 Управните судови опфатени во анализата по управните спорови одлучуваат со пресуда која може да се 

однесува на тужбеното барање во целост, но и делумно. Словенечкото управно право ја познава модел 

одлуката како начин за одлучување во управните спорови во случаите кога до судот се поднесени тужби против 

повеќе од дваесет управни акти во кои правата и обврските се засноваат на иста или слична фактичка и правна 

основа.   
 Мерката надомест на штета која странката ја претрпела поради противправното дејствие на управниот орган 

е предвидена во управното судство на сите земји. Во Република Италија е предвидена надомест на штета за 

странката која настанала и по правосилноста на пресудата, а во второстепена постапка може да се поднесе 

барање за надомест на штета која настанала и за време на одлучувањето по обжалената пресуда. Во 

анализираните земји, правилата за надомест на штета се согласно правилата на парничната постапка.  

 Во анализата е утврдено дека постапките за извршување на одлуките на управните судови се регулирани 

со правилата на општата управна постапка. Како мерки за извршувањето на пресудите, управните судови 

може да издаваат наредби за постапување на управните органи, спорните управни акти да ги прогласи 

ништовни, . Карактеристичен е примерот на Република Италија, каде што управниот суд има сопствени 

овластувања и може да назначи officer ad acta кој е надлежен да дејствува во име на управниот орган и да 
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обезбеди извршување на пресудата. Анализата покажува дека во Република Италија, Република Словенија и 

Република Хрватска постојат правила за изрекување на парична казна за штета настаната по неизвршувањето 

на пресудата.  

 Сите судови освен управните судови од Република Македонија имаат воспоставено конзистентен систем на 

креирање и споделување на воедначена судска пракса која е еден од инструментите за обезбедување на 

правната сигурност и правната предвидливост во спроведувањето на административната правда.  

 Во сите анализирани држави, Законите за граѓанска постапка имаа супсидијарна примена во постапката по 

управен спор со многу ограничена и јасно дефинирана примена.   
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Методологија на работа 
 

Основниот метод којшто се користеше при подготовката на оваа компаративна анализа е методот на анализа и 

синтеза. Овој пристап се наметна поради потребата за спроведување на истражување и анализа на правната 

регулатива во однос на управно-судската заштита во 6 избрани земји од соседството и ЕУ, вклучувајќи ја и 

Македонија, и притоа да ги опишат специфичните искуства на државите при спроведувањето на реформите на 

управно-судскиот систем.  

 

При селекцијата на 6-те држави беше користена компаративна анализа на процесот на решавање на управните 

спорови во земјите членки на ЕУ (Република Италија, Република Австрија, Република Словенија и Република 

Хрватска) како и од земјите од соседството (Република Србија).  Овој метод придонесе за поширока перспектива 

и поблизок увид во управно-судските реформи иницирани како резултат на специфичните потреби и развојот во 

земјите, а исто така нуди информации за предностите, слабостите и пречките со кои различните држави се 

соочиле при планирањето и евалуацијата на реформите. Анализата за Република Македонија, главниот фокус го 

става на анализирање на работата на Управниот и Вишиот управен суд во Република Македонија од нивното 

основање до денес. Со цел да се обезбеди детален и сеопфатен увид во моменталната ситуација, беа одржани 

бројни состаноци и фокус групи со клучните претставници на разни судски и државни институции, со цел да се 

испита текот на работата и прогресот на управните судови во државата.  

 

За презентирање на историскиот приказ на процесот на реформите во управното судство во селектираните 

држави, беше користен историски метод, притоа претставувајќи ги сите поважни настани и активности кои се 

случиле за време на процесот.  
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Надлежност на управните судови 

 

Надлежноста на првостепените управни судови е предвидна во следниве случаи:27 
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Поведување на управен спор 
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Управни судови во Република 

Австрија 

2016 

Степен на решавање на управни 

спорови во Управните судови 

95% 

Времетраење на постапката во 

Управните судови 

450 

Број на предмети во Управните 

судови 

300.000 

Времетраење на постапката во 

Врховен управен суд 

250 
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36Administrative justice in Europe - Report for the Republic of Slovenia. Online Available: http://www.aca-

europe.eu/en/eurtour/i/countries/slovenia/slovenia_en.pdf (2008), pag.1 
37 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za druzbene vede, Andras Kastelic ,,Ucinkovitost instituta upravnega spora v luci doseganja ciljev 
reforme javne uprave’’, Diplomsko delo, Ljubljana, 2011. Online Available: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kastelic-
andraz.pdf (2018), strana 44 

http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/slovenia/slovenia_en.pdf
http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/slovenia/slovenia_en.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kastelic-andraz.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kastelic-andraz.pdf
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38 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 1-4  
39 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 3 
40 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 12 
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.  

 

- Преглед на движење на предмети во Управните судови (2013-2017 година)42 

Година Број на предмети во 

работа  

Примени  Решени  Нерешени  Процент на 

решени 

предмети   

2013 7532 5569 5651 1881 43.134 

2014 7637 5756 5911 1727 44.135 

2015 6946 5220 5301 1645 43.572 

2016 6960 5315 4920 2040 40.081 

2017 8555 6515 5225 3330 34.672 

 

.43  

 

                                                           
41 Administrative justice in Europe - Report for the Republic of Slovenia. Online Available: http://www.aca-
europe.eu/en/eurtour/i/countries/slovenia/slovenia_en.pdf (2018) 
42 Vrhovno sodisce Republike Slovenije, Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč Online Available: 
http://www.sodisce.si/sodna_uprava/statistika_in_letna_porocila/  
43 European commission for the efficiency of justice ,,Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States Facts and 
figures from the CEPEJ questionnaires 2010-2012-2013- 2014-2015-2016’’, Strasbourg 2018. Online Available: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20180404_-_eu_scoreboard_-_country_fiches.pdf  (2018), pag.651 

http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/slovenia/slovenia_en.pdf
http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/slovenia/slovenia_en.pdf
http://www.sodisce.si/sodna_uprava/statistika_in_letna_porocila/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20180404_-_eu_scoreboard_-_country_fiches.pdf
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Поведување на управен спор 

 

                                                           
44 Vrhovno sodisce Republike Slovenije, Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 2017, Ljubljana, Maj 2018. Online Available: 
http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=2018051513241144 (2018), strana 5 
45 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 13-15 
46 European judicial systems Efficiency and quality of justice,  Thematic report: Use of information technology 
in European courts CEPEJ STUDIES No. 24 https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-
stud/1680788229 2014-2016 
47 The 2018 EU justice scoreboard,  European Commission,   European Union, 2018 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf 

48 European commission for the efficiency of justice ,,Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States Facts and 

figures from the CEPEJ questionnaires 2010-2012-2013- 2014-2015-2016’’, Strasbourg 2018. Online Available: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20180404_-_eu_scoreboard_-_country_fiches.pdf (2018), pag.651 

http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=2018051513241144
https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788229
https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788229
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20180404_-_eu_scoreboard_-_country_fiches.pdf
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Времени мерки 
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Модел одлука 
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Тек на постапката 

 

                                                           
49  Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 26-35 
50 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 32 
51 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 43,44 
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Јавна расправа 
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Одлука 

 

                                                           
52 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 47-50 
53 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 51-60 



| КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРАВДА 

Овој проект е финансиран со помош од владата на Обединетото Кралство | 33 

 

 

 

 

54 

Правни лекови 

Жалба  

Ревизија  

                                                           
54 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 61- 72 
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Трошоци на постапката 
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Надомест на штета 

 

57 

Извршување на одлуките 

 

                                                           
55 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 73-101 
56 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 25 
57 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 61- 72 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Историски аспект на управното судство 

59    

 

 поделена меѓу 

судовите со општа надлежност и Врховниот суд на Србија со посебно одделение.60  
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Управен спор 

 

                                                           
58 Zakon o upravnem sporu -ZUS-1 (Uradni list RS, st.105/06 z dne 12.10.2016), член 102, 103 
59 UPRAVNI SPOR I UPRAVNO SUDOVANJE U SAVREMENOJ SRBIJI - Neki reformski problemi i pravci noveliranja - 
http://www.pravst.unist.hr/dokumenti/zbornik/201095/zb201001_021.pdf  
60 Prof. dr. sc. Zoran R. Tomić, Upravni spor i upravno sudovanje u savremenoj Srbiji - Neki reformski problemi i pravci noveliranja, 
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu » God. 47 (2010), Broj 1 (95)  http://www.pravst.unist.hr/zbornik.php?p=28&s=209  
61 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009) 
62 Zakon o uređenju sudova  ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 
101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016 i 113/2017), Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava 
("Sl. glasnik RS", br. 101/2013) 
63 Zakon o uređenju sudova  ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 
101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016 i 113/2017)  
64 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009) clen 9  
13 Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда (Службени гласник РС", бр. 37/10, 51/14, 41/16 и 62 /16) Член 24 
14 Izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini (grafički prikaz)  https://www.vk.sud.rs/sr-lat/godi%C5%A1nji-
izve%C5%A1taj-o-radu-sudova  

http://www.pravst.unist.hr/dokumenti/zbornik/201095/zb201001_021.pdf
http://www.pravst.unist.hr/zbornik.php?p=28&s=209
https://www.vk.sud.rs/sr-lat/godi%C5%A1nji-izve%C5%A1taj-o-radu-sudova
https://www.vk.sud.rs/sr-lat/godi%C5%A1nji-izve%C5%A1taj-o-radu-sudova
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.66 

 

.67   

 

.68 

 

Согласно статистиката на Управниот суд во Србија во изминатите пет години се примени/решени следниот број 

на предмети69: 

Година  Број на предмети на 

почеток на годината 

Примени  Решени  Нерешени  Процент на 

решени 

предмети   

2013 43.265 21.756 18.277  24.988 28.109 

2014 44.411 19.423 20.149 24.262 31.565 

2015 44.577 20.315 18.681 25.896 28.816 

2016 47.450 21.548 19.274 28.176 27.934 

2017 49.930 21.741 19.180  30.750 26.761 

 

                                                           
65 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009) 
66 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 3 и 4;  
67 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 14 - 16  
68 Управни суд,  Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
22.01.2016. године  Достапен на : http://www.up.sud.rs/uploads/useruploads/sistematizacija/SISTEMATIZACIJE-2017.pdf  
69 Податоците се преземени од Годишните извештаи за работата на Управниот суд во Република Србија   Достапни на:  
http://www.up.sud.rs/cirilica/arhiva-izvestaja  
70  Годишен изветај о раду Управног суда по материјама за период од 01. јануара 2017 године до 31. децембра 2017. Достапен 
на: http://www.up.sud.rs/uploads/useruploads/Izvestaji-o-radu-suda/GODI%C5%A0NJII-IZVE%C5%A0TAJ-ZA-2017.pdf  
10  Шестомесечни изветај о раду Управног суда по материјама за период од 01. јануара 2018. године до 30. јуна 2018. Године 
Достапен на:  http://www.up.sud.rs/uploads/useruploads/Izvestaji-o-radu-suda/6MIzvestaj2018.pdf  

http://www.up.sud.rs/uploads/useruploads/sistematizacija/SISTEMATIZACIJE-2017.pdf
http://www.up.sud.rs/cirilica/arhiva-izvestaja
http://www.up.sud.rs/uploads/useruploads/Izvestaji-o-radu-suda/GODI%C5%A0NJII-IZVE%C5%A0TAJ-ZA-2017.pdf
http://www.up.sud.rs/uploads/useruploads/Izvestaji-o-radu-suda/6MIzvestaj2018.pdf
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Организација на управното судство 
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Поведување на управен спор 

 

                                                           
71 European judicial systems Efficiency and quality of justice,  Thematic report: Use of information technology 
in European courts CEPEJ STUDIES No. 24 https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-
stud/1680788229 2014-2016 
72  Zakon o uređenju sudova  ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 
101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016 i 113/2017) Clen 29  
73 Zakon o uređenju sudova  ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 
101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016 i 113/2017), Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava 
("Sl. glasnik RS", br. 101/2013) 
74 Zakon o uređenju sudova  ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 
101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016 i 113/2017) 
75 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009) clen 9  
13 Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда (Службени гласник РС", бр. 37/10, 51/14, 41/16 и 62 /16) Член 24 
14 Izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini (grafički prikaz)  https://www.vk.sud.rs/sr-lat/godi%C5%A1nji-
izve%C5%A1taj-o-radu-sudova  
76 European Commission Strasbourg , Serbia 2018 Report  , 17.4.2018 SWD (2018) 152 final  
Online Available: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf  

https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788229
https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788229
https://www.vk.sud.rs/sr-lat/godi%C5%A1nji-izve%C5%A1taj-o-radu-sudova
https://www.vk.sud.rs/sr-lat/godi%C5%A1nji-izve%C5%A1taj-o-radu-sudova
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf
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77 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009) член 24 
78 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 10-13  
79 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 23 
80 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 18-20 
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Јавна расправа  

 

                                                           
81 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 23 
82 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 25-32 
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Барање за преиспитување на судската одлука  

                                                           
83 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 35-39 
84 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 40-44 
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85 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 49-55 
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86 Zakon o upravnim sporovima  ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009) член 56-73 
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87 Doc. dr. sc. Dario Đerđa: Pravci reforme institucionalnog ustroja upravnog sudstva u Republici Hrvatskoj 
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 45, 1/2008.,  
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Oрганизација на управното судство 
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- Преглед на бројот на предмети во Управните судови (2013-2017)92  

Година Број на предмети на 

почеток на годината 

Примени  Решени  Нерешени   Процент на 

решени 

предмети   

2013 7.075 13.813 8.885 12.003 42,53% 

2014 12.003 13.942 11.963 13.978 46,10% 

2015 13.978 14.339 13.290 15.024 46,93% 

2016 15.024 14.339 15.672 13.693 53,37% 

2017 13.693 11.816 14.943 10.566 58,57% 

 

                                                           
88 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
Clen 3-9 
89 Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10- dalje ZUS)  
90 Izmjenama Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 130/11)  
91 Виши управен суд на Република Хрватска http://www.upravnisudrh.hr/frames.php?right=about.html  
92 Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa, Statistički pregled za 2017. Godinu,  Zagreb, 2018 
https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Izvje%C5%A1%C4%87a/Statisti%C4
%8Dko_izvjesce_2017.PDF  
93  Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 12  

http://www.upravnisudrh.hr/frames.php?right=about.html
https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Izvje%C5%A1%C4%87a/Statisti%C4%8Dko_izvjesce_2017.PDF
https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Izvje%C5%A1%C4%87a/Statisti%C4%8Dko_izvjesce_2017.PDF
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.94  

 

.95  

Согласно статистиката во Вишиот управен суд во изминатите пет години се примени и решени следниот 

број на предмети:96 

Година  Број на предмети на 

почеток на годината 

Примени  Решени  Нерешени  Процент на 

решени 

предмети   

2013 18.625 2.612 13.170 8.164 62,01% 

2014 8.164 1.838 8.349 1.556 83,47% 

2015 1.556 3.436 4.270 722 85,57% 

2016 722 5.017 4.327 1.412 75,39% 

2017 1.412 5.040 4.545 1.907 70,44% 

 

.97  

 

98 

                                                           
94 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 75  
95 Годишен распоред за работата на судиите и судските советници за 2018та година 
http://www.upravnisudrh.hr/Javnost/GODI%C5%A0NJI%20RASPORED%20SUDACA%20I%20SUDSKIH%20SAVJETNIKA%20VISO
KI%20UPRAVNI%20SUD%20RH%202018.pdf  
96 Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa, Statistički pregled za 2017. Godinu,  Zagreb, 2018 
https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Izvje%C5%A1%C4%87a/Statisti%C4
%8Dko_izvjesce_2017.PDF 
97 Council Recommendation of 11 July 2017 on the 2017 National Reform Programme of Croatia and delivering a Council opinion on 
the 2017 Convergence Programme of Croatia (2017/C 261/10) https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/ac38e55c-7cc9-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en  
98 European judicial systems Efficiency and quality of justice,  Thematic report: Use of information technology 
in European courts CEPEJ STUDIES No. 24 https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-
stud/1680788229 2014-2016 

http://www.upravnisudrh.hr/Javnost/GODI%C5%A0NJI%20RASPORED%20SUDACA%20I%20SUDSKIH%20SAVJETNIKA%20VISOKI%20UPRAVNI%20SUD%20RH%202018.pdf
http://www.upravnisudrh.hr/Javnost/GODI%C5%A0NJI%20RASPORED%20SUDACA%20I%20SUDSKIH%20SAVJETNIKA%20VISOKI%20UPRAVNI%20SUD%20RH%202018.pdf
https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Izvje%C5%A1%C4%87a/Statisti%C4%8Dko_izvjesce_2017.PDF
https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Izvje%C5%A1%C4%87a/Statisti%C4%8Dko_izvjesce_2017.PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac38e55c-7cc9-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac38e55c-7cc9-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788229
https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788229
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Странки на управен спор 

 

.100 

 

.102 

Поведување на управен спор 

 

  

                                                           
99Strategija reforme pravosuĎa,  Temeljne vrijednosti i strateške smjernicerazvoja pravosuĎa u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013.-
2018 https://ravidra.hr/wp-content/uploads/2014/06/Strategija-razvoja-pravosu%C4%91a-RH-2013-2018.pdf  
100 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
clen 27,29,30,33 
101 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 16-19  
102 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 40 

https://ravidra.hr/wp-content/uploads/2014/06/Strategija-razvoja-pravosu%C4%91a-RH-2013-2018.pdf
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.103 

 

.104 

Пресуда 

 

105. 

                                                           
103 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 26,  
104 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 37-39 
105 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 55-58  
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107.  

.108  

 

 

 

 

Правни лекови 

Жалба 

109  

 

.110  

Повторување на постапката  

                                                           
106 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 42-44 
107 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 47 
108 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 89  
109 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 66-67  
110 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 72,73 
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.111  

Барање за вонредно преиспитување на законитоста на правосилна пресуда  

.112 

Оцена на законитоста на општите управни акти  

.113  

Трошоци на постапката  

 

.114   

Извршување на одлуките  

 

115  

 

 

                                                           
111 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 76,77 
112 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 78 
113 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 83-87  
114 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 79 
115 Zakon o upravnim sporovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) 
член 80-82 
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Република Македонија 

Историски аспект на управното судство 

116 

 

 

 

                                                           
116 Upravni spor i upravno sudovanje u savremenoj srbiji - Neki reformski problemi i pravci noveliranja: 
http://www.pravst.unist.hr/dokumenti/zbornik/201095/zb201001_021.pdf  

http://www.pravst.unist.hr/dokumenti/zbornik/201095/zb201001_021.pdf
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117. 

Управен спор 

118.  

 

Oрганизација на управното судство  

Управниот суд постапува по поднесени тужби: 

- За оцена на законитоста на поединечните акти донесени во изборната постапка и на поединечните акти 
за избори, именувања и разрешувања на носители на јавни функции, ако тоа е определено со закон, како 
и за актите за именување, назначување и разрешување на раководни државни службеници, ако поинаку 
не е определено со закон. 

- За спор што ќе произлезе од спроведувањето и извршувањето на одредбите на концесиските договори, 
договорите за јавни набавки кои се од јавен интерес и за секој договор во кој една од страните е државен 
орган, организација со јавни овластувања, јавно претпријатие, општините и градот Скопје склучен од 
јавен интерес или заради вршење јавна служба (во натамошниот текст: управни договори). 

- Против поединечни акти на органите на државната управа, Владата, други државни органи, општините и 
градот Скопје, организации утврдени со закон и на правни и други лица во вршење на јавни овластувања 
(носители на јавни овластувања), кога за решавање во втор степен против таквиот акт, не е обезбедена 
друга правна заштита. 

- За судир на надлежностите меѓу органите на Републиката, општините и градот Скопје, меѓу општините и 
градот Скопје и по споровите настанати за судир на надлежностите меѓу општините и градот Скопје и 
носителите на јавните овластувања, ако тоа е предвидено со закон, доколку со Уставот или законите не 
е предвидена поинаква судска заштита.120 

 

                                                           
117 Судски портал; Виш управен суд, Организација и историјат: http://www.vsrm.mk/wps/portal/vusskopje/sud/za-sudot/opsti-
podatoci  

118 Член 1 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 

150/2010 и бр. 171/2010) 
119 Член 2 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 
120 Член 2 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 
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Овој проект е финансиран со помош од владата на Обединетото Кралство | 52 

 

Управниот суд постапува и одлучува во управен спор преку судија поединец или во совет од тројца судии. Кога 
одлучува по тужба за повторување на постапка, Управниот суд одлучува во совет од пет судии.121  

Вишиот управен суд е надлежен: 

 

- да решава по жалбите против одлуките на Управниот суд; 

- да одлучува за судир на надлежности меѓу органите на Републиката, меѓу општините и градот Скопје, 

меѓу општините на градот Скопје и по споровите настанати за судир на надлежности меѓу општините и 

градот Скопје и носителите на јавните овластувања, ако тоа е предвидено со закон, доколку со Уставот 

или со законите не е предвидена поинаква судска заштита; и 

- да врши други работи определени со закон. 

Вишиот управен суд кога постапува по жалба против одлука на Управниот суд секогаш одлучува во совет од 3 

судии. Исто како и Управниот суд, Вишиот управен суд кога постапува по тужба за повторување на постапка 

одлучува во совет од пет судии.122 

 

Врховниот суд има надлежност да одлучува по посебна жалба изјавена против решение на Управниот суд 

донесено во постапката поведена со предлог за заштита поради незаконско дејствие123 додека по вонреден 

правен лек тој одлучува по поднесено барање за заштита на законитост против одлука на Управниот суд донесена 

во постапка по тужба за повторување на постапката во управен спор.124 Интересно е дека вонредниот правен лек 

-барање за заштита на законитост може да се истакне само против одлука на Управниот или Вишиот управен суд 

по тужба за повторување на постапката што исто така претставува вонреден правен лек. Дополнително на тоа, 

барањето за заштита на законитост не може да се поднесе од страна на странките затоа што овластен за 

поднесување на барање за заштита на законитоста против одлука донесена по тужба за повторување на 

постапката по управен спор може да поднесе Јавниот обвинител на Република Македонија. Оттука, странката која 

сака да поднесе барање за заштита на законитост треба да поднесе барање до Јавниот обвинител на Република 

Македонија кој по право на дискреција оценува дали ќе поднесе барање за заштита на законитост пред Врховниот 

суд на Република Македонија. Поради ова, барањето за заштита на законитост од страна на Европскиот суд за 

човековите права е прогласен за неефикасен правен лек.  

Организација на управното судство 

Систематизација на Управниот суд 

Согласно Годишната програма за работа на Управниот суд за 2018 година125, работата на Управниот суд се 
извршува во рамките на три специјализирани судски оддели: 

 
- Специјализиран судски оддел за имотно -  правна област, денационализација, урбанизам, градежништво 

и други сродни права. 

- Специјализиран судски оддел за пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување, царини, концесии, 

јавни приватни партнерства и други сродни права. 

- Специјализиран судски оддел за финансиски прашања, јавни набавки и други сродни права. Во рамките 

на овој оддел се формирани три совети кои не се поделени по области. 

Управен суд има 28 судии и 58 судски службеници. 

 

Број на судии пред Управен суд  

 

Управен суд 2015 2016 2017 

Број на судии 28 28 28 

Број на судски службеници 58 60 58 

                                                           
121 Член 2 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 
122 Ibid 
123 Член 63 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 

124 Член 49 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 

150/2010 и бр. 171/2010) 
125 Годишната програма за работа на Управниот суд за 2018 година;  
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Систематизација на Вишиот управен суд  

Работата по предметите во Вишиот управен суд се одвива во три специјализирани судски оддели: специјализиран 

судски оддел за имотноправна област и други права; специјализиран судски оддел за пензии, права од пензиско 

и инвалидско осигурување и други права и специјализиран судски оддел за финансиски, царински, даночни и 

други права.  

 

Судиите во Вишиот управен суд, покрај предметното работење во специјализираните судски оддели, 

разгледуваат и прашања од интерес за работата на сите совети, прашања во однос на примената на законите во 

соодветните области и унапредување на методот на работата. 

Вишиот управен суд има 13 судии и 12 судски службеници. 

 

Број на судии пред Виш управен суд 

 

Виш управен суд 2015 2016 2017 

Број на судии 11 13 13 

Број на судски службеници 13 13 12 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизација на Врховниот суд 

Врховниот суд на Република Македонија нема посебни оддели или одделенија за управни спорови од причина 

што по Барањето за заштита на законитоста кое се покренува како вонреден правен лек, Врховниот суд одлучува 

на јавна седница на кој учествуваат сите судии на Врховниот суд.   

Странки во управен спор 

 

Управен спор во Република Македонија има право да поведе секое физичко или правно лице кое смета дека со 

управен акт му е повредено некое право или непоседерн интерес заснован со закон. Покрај физичките и правните 

лица, Законот за управните спорови предвидува дека како тужители може да се јават и: 

 

- Државен орган, подружница или друга деловна единица на трговско друштво, населба и слично или група 
лица, иако немаат својство на правно лице, можат да поведат управен спор ако можат да бидат носители 
на правата и обврските за кои се решавало во управната постапка. 
 

- Општина и градот Скопје може да поведе управен спор против второстепениот акт кога орган на 
општините и градот Скопје, или на организација решава во прв степен во управна работа од изворна и 
делегирана надлежност, а по жалбата против таквиот акт решавал надлежен орган определен со закон.  

- Државниот правобранител на Република Македонија, кога со управен акт или со управен договор се 
повредени законот или јавниот интерес. 

- Синдикалната организација ако оцени дека на нејзин член со управниот акт му е повредено правото или 
непосреден интерес заснован врз закон. 

- Здружение на граѓани во име на свој член, кога според своите правила има задача да штити определени 
права и интереси на своите членови, а со управен акт му е повредено некое право или интерес, 
здружението може, во согласност со членот и од негово име, да поднесе тужба и да води управен спор 
против таков управен акт. 
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Поведување на управен спор 

 

Постапката на управниот спор започнува со поднесување на тужба од страна на тужителот. Тужбата се поднесува 

во рок од 30 дена од приемот на управниот акт против кој се поднесува тужбата. Постојат и случаи кога со посебни 

закони се предвидува пократок рок за поднесување на тужба за управен спор. На пример, рок за изјавување на 

тужба против потврда издадена од Агенцијата за катастар изнесува 15 дена од денот на прием на потврдата.126   

Тужбата исто така може да се поднесе и во подолг рок од 30 дена но само кога второстепениот орган во рок од 60 

дена или во пократок рок определен со посебен пропис не донел решение по жалбата на странката против 

првостепеното решение, а не го донесе ниту во рок од седум дена по повторното барање, односно кога постои 

т.н. „молчење на администрација“127. 

 

Тужителот може тужбата да ја поднесе директно до писарницата на Управниот суд или да ја поднесе по пошта. 

Доколку тужбата е поднесена преку препорачана пошта, денот на предавање во пошта се смета како ден на 

предавање на Управниот суд. Тужбата по правило не го одлага извршувањето на конечниот управен акт освен 

ако со посебен закон тоа не е определено.  

 

По приемот на тужбата, Управниот суд истата ја разгледува со цел да утврди: дали актот против кој се поднесува 

тужбата е управен акт против кој може да се води управен спор, дали е навремена, поднесена од овластено лице, 

дали се изјавува против конечен или правосилен управен акт, дали станува збор за веќе пресудена работа, како 

и дали е очигледно дека со управниот акт кој се оспорува не се засега во правото на тужителот или во негов 

непосреден личен интерес заснован врз закон.  

Доколку судијата утврди дека постои барем еден од погоренаведените услови со решение ја отфрла тужбата. 

Против решението со кое се отфрла тужбата, тужителот има право да поднесе жалба до Вишиот управен суд.   

Кога судијата ќе утврди дека тужбата е уредна, навремена и поднесена од овалстено лице истата ја доставува на 

одговор на тужениот орган, кој е должен да достави одговор заедно со списите на предметот до Управниот суд во 

рокот кој ќе му биде определен од судијата.  

 

За управните спорови Управниот суд одлучува по правило на нејавна седница.128 

Управниот суд користи електронска комуникација единствено при постапување по жалбите поднесени против 

управните акти кои се донесени во постапката за издавање на одобрение за градење, доградба и надградба.129  

Информацискиот систем е-одобрение за градење се користи од страна на Вишиот Управен суд при постапување 

по жалба против одлука донесена од Управниот суд, поднесена во писмена форма на начин и во рок утврдени со 

Законот за управните спорови.  

 

Извештајот за употребата на технологии во правосудството на Европската комисија за ефикасност на правдата 

при Советот на Европа ја оценува Република Македонија со 2,3 што е една од повисоките оценки во делот на 

користење на ИТ технологија. Основата на оценувањето е нивото на управување со ИТ технологија, законската 

рамка и снабденост со опрема. 130  

Работа на управните судови: 

Согласно статистиката во Управниот суд во изминатите три години се примени и решени следниот број 

на предмети: 

                                                           
126 Член 237 од Закон за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015 и 192/2015) 
127 Член 22 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 150/2010 и 

бр. 171/2010) 
128 Член 30 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр., бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 150/2010 
и бр. 171/2010) 
129 П р а в и л н и к за начинот на користење на информацискиот систем Е-одобрение за градење од страна на второстепениот 
орган Надлежен за постапување по жалби против управните акти Издадени во постапката за издавање на одобрение за 
градење, Управниот суд и вишиот управен суд при постапување по Поднесена тужба и жалба во постапката за издавање на 
Одобрение за градење („Службен весник на Република Македонија “бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 
79/13 и 137/13) 
130 European judicial systems Efficiency and quality of justice,  Thematic report: Use of information technology in European courts 
CEPEJ STUDIES No. 24 https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788229 2014-
2016 
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Годин

а  

Број на 

предмети на 

почеток на 

годината 

Примени  Решени  Нерешени  Стапка на 

намалување на 

нерешени 

предмети 

Време за решавање 

по поединечен 

предмет 

2015 10.743 12.381 13.197 9.860  272,7 

2016 9.860 11.245 11.905 9.148 7% 280,5 

2017 9.148 9.002 10.514 7.579 17% 263,1 

 

Бројот на новопримените предмети во Управниот суд во последните 3 години е со постојан тренд на опаѓање. 

Поради оваа ситуација, Управниот суд успева да го префрли истиот тренд и во делот на нерешени предмети, кои 

од година во година се намалуваат за стапка која само за една година се зголемила од 7% на 17%.  

 

Согласно статистиката во Вишиот управен суд во изминатите три години се примени и решени следниот 

број на предмети: 

Годи

на  

Број на 

предмети на 

почеток на 

годината 

Примени  Решени  Нерешени  Стапка на 

намалување на 

нерешени 

предмети 

Време за решавање 

по поединечен 

предмет 

2015 82 4.349 3.336 1.095  119,8 

2016 1.095 4.388 4.493 990 10% 80,4 

2017 990 4.118 43.58 750 24% 62,8 

Слично како и кај Управниот суд, бројот на новопримени предмети кај Вишиот управен суд е со тренд на опаѓање, 

но со многу помала стапка. И кај Вишиот управен суд опаѓачкиот тренд правопропорционално се рефлектира и на 

нерешените предмети, кои од година во година се намалуваат. За една година, стапката на намалување на бројот 

на нерешени предмети е 10% додека веќе втората година е драстично намалена за 24%.  

Времени мерки 

 

Во случаите кога тужителот смета дека извршувањето на управниот акт може да му придонесе штета, тој може 

до Управниот суд да поднесе предлог за одложување на извршување на управниот акт131 се до неговата 

правосилност.  Доколку Управниот суд го уважи предлогот за изрекување на времени мерки ќе донесе решение 

со кое ќе го одложи извршувањето на управниот акт но доколку утврди дека предлогот е неоснован, истиот ќе го 

одбие со решение. Против решението и за усвојување на предлогот за изрекување на времени мерки како или за 

одбивање на предлогот, секој од странките може да поднесе жалба до Вишиот управен суд. Вишиот управен суд 

доколку утврди дека решението за уважување на предлогот за изрекување на времени мерки не е законито, ќе 

донесе решение со кое или ќе го укине решението или истото ќе го преиначи и ќе го одбие предлогот за 

изрекување на времени мерки. Доколку Вишиот управен суд утврди дека жалбата е неоснована истата ќе ја одбие 

со решение и ќе го потврди решението со кое се изречени времените мерки. Законот за управните спорови 

предвидува многу кратки рокови за постапувањето по предлогот за изрекување на времени мерки, кои никогаш 

не се испочитувани од страна на управните судови, не поради неажурноста на судовите туку поради нереалниот 

број на денови кој е предвиден во Законот.  

Одлуки 

Законот за управните спорови предвидува дека Управниот суд во управните спорови одлучува за законитост на 

управните акти кои се оспоруваат со тужбата како и за самата управна работа, Управниот суд добивањето на 

                                                           
131 Член 14 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 
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одговорот на тужбата пристапува кон оцена на законитоста на управниот акт и доколку утврди дека тужбата е 

основана, ќе донесе пресуда со која ќе го поништи управниот акт. Доколку утврди дека тужбата е неоснована 

истата ќе ја одбие со пресуда и ќе го потврди управниот акт. 

Кога Управниот суд ќе утврди дека управниот акт е незаконит, а постојат услови да постапи во управниот спор, тој 

ќе донесе пресуда со која ќе ја реши истата. Управниот суд задолжително ќе пристапи кон решавање на управната 

работа доколку: 

 

- станува збор за погрешна примена на правото (погрешно утврдено правно прашање); - ако станува збор 

за спорови од управни договори;  

- станува збор за акти донесени во прекршочната постапка од страна на органите наведени во членот 1 од 

овој закон 

- дојде до оддолжување на постапката, а се работи за предмет во кој фактичката состојба е утврдена во 

управно-судската постапка;  

- ако претходно со пресуда го поништил управниот акт, а органот не постапил по насоките и ставовите на 

судот изнесени во пресудата;  

- надлежниот орган по поништувањето на управниот акт донесе управен акт спротивно на правното 

мислење на судот, или спротивно на забелешките од судот во однос на постапката, па тужителот поднесе 

нова тужба и 

- станува збор за молчење на администрација132.  

 

Кога Управниот суд со пресуда ќе ја реши управната работа, пресудата го заменува актот на надлежниот орган.133  

 

 

 

 

 

 

Правни лекови 

Жалба 

Против одлуките на Управниот суд странките можат да изјават жалба во рок од 15 дена134 од денот на 

доставувањето на одлуката до Вишиот управен суд. Жалбата може да се изјави поради суштествени повреди на 

одредбите на постапката, поради погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба, како и поради погрешна 

примена на материјалното право. Против одлуката на Управниот суд, органот чиј акт бил предмет на управниот 

спор може да поднесе жалба преку Државниот правобранител на Република Македонија. Оваа новина се воведе 

во 2010 година и оттогаш до денес, не постои јасен критериум кога може Државниот правобранител да поднесе 

жалба против одлука на Управниот суд. Оваа новина внесе посебна конфузија во целиот систем на 

административна правда, од причина што со овозможување на тужениот орган – јавниот орган кој го однел 

управниот акт, да ја оспорува одлуката на Управниот суд, се измени и концептот на управниот спор воведен во 

2006 година. Со оваа можност, управниот спор од постапка за судска заштита и контрола на работата на јавните 

органи се повеќе станува постапка во која јавните органи добиваат можност за парничење со физичките и 

правните лица околу законитоста на управните акти наместо да се врши надворешна судска контрола на 

работењето на јавните органи.  

 

Тргнувајќи од фактот дека жалбената постапка во управниот спор не е уредена со Законот за управните спорови, 

согласно членот 7-а, истата се води согласно Законот за парничната постапка.  

 

Токму оваа супсидијарна примена на Законот за парничната постапка создаде дополнителни проблеми во 

решавањето на управните спорови од причина што Вишиот управен суд изгради ставови врз основа на Законот 

за парничната постапка кои немаат воопшто било каква допирна точка со карактерот на управниот спор односно 

                                                           
132 Член 40 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 
133 Ibid 
134 Член 40 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 
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немаат доктрина на јавно право. На пример во даночните предмети доколку застарувањето на даночната обврска 

настапи во постапката пред Вишиот управен суд, а тужителот не истакнал приговор во тужбата со кој го оспорил 

управниот акт односно приговорот за застарувањ его истакне во жалбата со оглед дека затарувањето настапува 

за време на жалбената постапка, Вишиот управен суд има заземено став како да станува збор за граѓански 

предмет и ги одбива сите приговори за застареност и покрај тоа што даночната обврска застарела пред 

донесување на одлуката по жалба.       

Повторување на постапката 

Постапката окончана со пресуда или со решение ќе се повтори на барање на најдоцна во рок од 30 дена од денот 

кога странката дознала за причината за повторување. Ако странката дознала за причината за повторувањето пред 

да биде окончана постапката во судот, но таа причина не можела да ја употреби во текот на постапката, 

повторување може да се бара во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката. Странката може да ја 

поднесе тужбата за повторување како до Управниот суд така и до Вишиот управен суд во зависност од основот 

согласно кој ја поднесува тужбата за повторување на постапката.  Против одлуката на судот донесена по тужбата 

за повторување на постапката, Јавниот обвинител на Република Македонија може да поднесе барање за заштита 

на законитоста.135 

Трошоци на постапката 

 

Со пресудата со која се поништува оспорениот управен акт судот ќе одлучи и за барањето на тужителот за 

враќање на предметот. Во однос на надоместок на штета, судот ќе го упати тужителот своето барање да го 

остварува во парнична постапка. Оваа одредба повреда на правото на сопственост на тужителите од причина 

што доколку тужителот поднесе тужба и управните судови утврдат дека управниот акт бил незаконит, истиот нема 

право на надомест на трошоците и покрај фактот што докажал дека управниот акт кој го оспорил бил незаконит. 

Надомест на штета 

 

Во делот на надомест на штета која е причинета на тужителот со извршување на незакониот управен акт кој го 

поништил судот, Законот за управните спорови е контрадикторен во однос на прашањето дали тужителот може 

да очекува со одлуката со која се поништува управниот акт да добие надомест на штета. Согласно членот 11 од 

Законот се предвидува дека „Во управниот спор може да се бара и враќање на одземените предмети, како и 

надоместок на штетата што му е нанесена на тужителот со извршувањето на актот кој се оспорува согласно со 

закон“, додека во членот 23 предвидува дека „Ако со тужбата се бара враќање на предмет или надоместок на 

штета, мора да се стави и определено барање во поглед на предметот или висината на претрпената штета“ што 

од вака формулираните членови е јасна насока дека тужителот има право да бара надоместок на штета. Законот 

создава конфузијата во членот 36 кога предвидува дека „Со пресудата со која се поништува оспорениот управен 

акт судот ќе одлучи и за барањето на тужителот за враќање на предметот. Во однос на надоместок на штета, 

судот ќе го упати тужителот своето барање да го остварува во парнична постапка“.  Во пракса управните судови 

ја применуваат одредбата од членот 36 од Законот и го упатуваат тужителот да го оствари своето право за 

надомест на штета пред граѓански суд во парнична постапка.  

Извршување на одлуките  

Извршувањето на пресудите на управните судови претставува еден од најгорливите проблеми на управното 

судство. Имено, во Законот за управните спорови е предвидено дека по поништувањето на управниот акт, 

надлежниот орган е должен да донесе нов согласно насоките дадени во одлуката на судот. Постапка за 

извршување на пресудите кога јавниот орган не сака да донесе нов управен акт не претставува класично 

извршување туку замена на управниот акт со решение од страна на управните судови. Постапката предвидува 

кога јавниот орган по поништувањето на управниот акт во рок од 30 дена не донесе нов управен акт, или акт за 

извршување на одлуката донесена врз основа на членот 40 став 5 од овој закон, странката може со посебен 

поднесок да бара донесување на таков акт. Судот постапувајќи по барањето на странката, ќе побара од 

надлежниот орган известување за причините поради кои не го донел управниот акт кој е должен да одговори  

најдоцна во рок од седум дена, по што ако не даде одговор, судот ќе донесе одлука што во сé го заменува актот 

на надлежниот орган, ако природата на работата тоа го дозволува. Судот ова одлука ќе го достави до органот 

                                                           
135 Член 40 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 
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надлежен за извршување и за тоа истовремено ќе го извести органот што врши надзор. Органот надлежен за 

извршување е должен без одлагање да го изврши ваквото решение.136Но сепак согласно Законот за управните 

спорови не предвидува посебен дел и инструменти за извршување на одлуките на управните судови, освен во 

Барање за заштита на правата и интересите, каде предвидува и парични казни за јавните органи или правните 

лица кои ќе се утврди дека сториле незаконско дејствие со кое спротивно на закон непосредно му се спречува или 

ограничува на поединец, организација или заедница, остварување на слобода или право. 

Посебни постапки пред Управниот суд 

Барање за заштита на правата и интересите 

Покрај редовниот управен спор, Управниот суд е надлежен да постапува и одлучува во постапка по барањето за 

заштита на слободите и правата загарантирани со Уставот, ако таква слобода и право е повредено со конечен 

поединечен акт, а не е обезбедена друга судска заштита.137 Исто така, Управниот суд постапува и одлучува ако 

слободите и правата загарантирани со Уставот се повредени со дејствие на службено лице во орган на државната 

управа, односно на одговорно лице во претпријатие, установа или во друга организација или заедница, со кое 

спротивно на закон непосредно му се спречува или ограничува на поединец, организација или заедница, 

остварување на слобода или право138. По предлогот за заштита поради незаконско дејствие одлучува Управниот 

суд. Судот одлучува во совет составен од тројца судии кои по спроведувањето на постапката одлучуваат дали 

предлогот е основан или не и согласно тоа истиот можат да го усвојат или да го одбијат. Против решението на 

Управниот суд е дозволена посебна жалба до Врховниот суд на Република Македонија во рок од три дена од 

денот на доставувањето на решението.139 За разлика од редовниот управен спор, во оваа постапка е јасно 

уредено извршувањњето на одлуките на Управниот суд со обезбедување и на принуден инструмент за 

извршување на истите. Имено, извршувањето, според околностите на случајот, се спроведува на трошок на 

органот, организацијата или заедницата, односно на трошок на одговорното лице кое го извршило незаконитото 

дејствие. Заради извршување на решението, судот да изрече парична казна до 10.000 денари, како и да определи 

и други мерки во согласност со правилата на извршната постапка.140 

                                                           
136 Член 53 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 
137 Член 56 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010) 
138 Ibid 
139 Член 63 Член 56 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 
117/2009, бр. 150/2010 и бр. 171/2010) 
140 Член 62 Закон за управните спорови (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2006, бр. 27/2008, бр. 117/2009, бр. 
150/2010 и бр. 171/2010 
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