
НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕЊЕ 
  
  

Не е дозволена ревизија како вонредно правно средство 
против одлуките на Вишиот управен суд.  

  
  
  

      О б р а з л о ж е н и е 
  
  

До Врховниот суд на Република Македонија се доставени ревизии 
изјавени против одлуки на Вишиот управен суд и тоа: пресуда 
Уж.бр.1134/2012 од 22.11.2012 година; пресуда Уж.бр.1062/2012 од 
02.11.2012 година; пресуда Уж.бр.432/2012 од 05.07.2012 година и 
решение Уиж.бр.13/2012 од 26.10.2012 година.  
  

Со одредбите од членот 13 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за управните спорови (“Службен весник на РМ” 
бр.150 од 18.11.2010 година), кој започна да се применува од 30.06.2011 
година, се измени членот 16 од Законот за управните спорови (“Службен 
весник на РМ” бр.62 од 19.05.2006 година), кој со измената гласи: 
“Управниот суд во управен спор одлучува во прв степен по тужба против 
управни акти. Вишиот управен суд одлучува по жалби против одлуките на 
Управниот суд донесени во прв степен. Врховниот суд одлучува по 
вонредни правни средства против одлуките на Вишиот управен суд.” 

  
            Со одредбите од членот 4 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за управните спорови (“Службен весник на РМ” 
бр.150 од 18.11.2010 година), се измени и членот 4 од Законот за 
управните спорови (“Службен весник на РМ” бр.62/2006 година), кој со 
измените гласи:“управните спорови во Република Македонија ги 
решаваат: 
 

-          Управниот суд, како првостепен суд; 
-          Вишиот управен суд, како второстепен суд и  
-          Врховниот суд на Република Македонија кој одлучува по вонредни 

правни средства во случаите кога тоа е уредено со овој закон. ” 
  
  

Со Законот за управните спорови се предвидени две вонредни 
правни средства: повторување на постапката и барање за заштита на 
законитоста. Неспорно е дека во членот 7-а од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за управните спорови е одредено дека “доколку 
овој закон не содржи одредби за постапката во управните спорови, 
соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за парнична 
постапка”, меѓутоа тоа не значи дека против одлуката на Вишиот управен 
суд може да се изјави ревизија со примена на одредбите од членот 372 па 
заклучно со член 391 од Законот за парничната постапка од причини што 
согласно одредбата од членот 4 од Законот за управните спорови, 



Врховниот суд на Република Македонија одлучува по вонредни правни 
средства само во случаите кога тоа е уредено со Законот за управните 
спорови. Со овој закон не е предвидено вонредно правно средство 
ревизија, ниту е предвидена надлежност на Врховниот суд како што е 
предвидено по барањето за заштита на законитоста по кое Врховниот суд 
на Република Македонија одлучува на Општа седница.  
  
  
  
                    ОПШТА СЕДНИЦА 
                 НА ВРХОВНИОТ СУД  
           НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 


