
ЖАЛБА 

1. Право на жалбу 

Члан 213 

(1) Против решења донесеног у првом степену странка има право на жалбу. 

(2) Јавни тужилац, јавни правобранилац и други државни органи, кад су законом 
овлашћени, могу изјавити жалбу против решења којим је повређен закон у корист 
физичког или правног лица, а на штету јавног интереса. 

Члан 214 

(1) Против првостепеног решења министарства или посебне организације, односно 
другог државног органа, може се изјавити жалба само кад је то законом предвиђено. 

(2) Против решења Владе не може се изјавити жалба. 

2. Надлежност органа за решавање по жалби 

Члан 215 

За решавање у другом степену надлежан је орган одређен законом. 

Члан 216 

За решавање у другом степену не може се утврђивати надлежност у оквиру органа који 
је у управној ствари решавао у првом степену. 

Члан 217 

По жалби против првостепених решења подручних органа и организационих јединица 
који су образовани са задатком да врше одређене управне послове из надлежности 
одређеног државног органа, изузетно од одредбе члана 216. овог закона, решава тај 
орган. 

Члан 218 

(1) По жалби против решења донесеног на основу члана 193. или члана 194. овог 
закона решава орган који је надлежан за решавање по жалби против решења органа 
који је издао (члан 193), односно донео (члан 194) побијано решење, ако посебним 
прописом није одређено да по жалби решава други орган. 

(2) У случајевима из става 1. овог члана другостепени орган може само поништити 
побијано решење, а не може га изменити. 

(3) Ако је орган који је по ставу 1. овог члана требало да решава по жалби дао 
сагласност, одобрење или потврду на првостепено решење, по жалби решава орган 
одређен законом, а ако такав орган није одређен, то првостепено решење је коначно. 

Члан 219 



Ако за решавање по жалби на решење које је донело предузеће или друга 
организација, којима је законом поверено вршење јавног овлашћења, није одређен 
другостепени орган, по жалби решава државни орган надлежан за одговарајућу 
управну област. 

3. Рок за жалбу 

Члан 220 

Жалба се подноси у року од 15 дана од дана достављања решења, ако законом није 
друкчије одређено. 

Члан 221 

(1) У току рока за жалбу решење се не може извршити. Кад је жалба прописно 
изјављена, решење се не може извршити све док се решење које је донесено по жалби 
не достави странци. 

(2) Изузетно, решење се може извршити у жалбеном року, као и пошто је жалба 
изјављена, ако је то законом предвиђено, ако се ради о предузимању хитних мера 
(члан 131. став 1. тачка 4), или ако би услед одлагања извршења била нанесена некој 
странци штета која се не би могла поправити. У последњем случају може се тражити 
одговарајуће обезбеђење од странке у чијем се интересу спроводи извршење и овим 
обезбеђењем условити извршење. 

4. Садржај жалбе 

Члан 222 

(1) У жалби се мора навести решење које се побија и означити назив органа који га је 
донео, као и број и датум решења. Довољно је да жалилац у жалби изложи у ком је 
погледу незадовољан решењем, али жалбу не мора посебно образложити. 

(2) У жалби се могу износити нове чињенице и нови докази, али је жалилац дужан да 
образложи због чега их није изнео у првостепеном поступку. 

(3) Ако су у жалби изнесене нове чињенице и нови докази, а у поступку учествују две 
странке или више странака са супротним интересима, жалби се прилаже још и онолико 
примерака жалбе колико има таквих странака. У том случају, орган доставља свакој 
странци примерак преписа жалбе и оставља јој рок да се о новим чињеницама и 
доказима изјасни. Тај рок не може бити краћи од осам ни дужи од 15 дана од дана 
достављања. 

5. Предавање жалбе 

Члан 223 

(1) Жалба се непосредно предаје или шаље поштом органу који је донео првостепено 
решење. 

(2) Ако је жалба предата или послата непосредно другостепеном органу, он је одмах 
шаље првостепеном органу. 



(3) Жалба предата или послата непосредно другостепеном органу у погледу рока, 
сматра се као да је предата првостепеном органу. 

6. Рад првостепеног органа по жалби 

Члан 224 

(1) Првостепени орган испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена 
од овлашћеног лица. 

(2) Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу 
првостепени орган одбациће својим закључком. 

(3) Благовременост жалбе која је предата или послата непосредно другостепеном 
органу, првостепени орган цени према дану кад је предата, односно послата 
другостепеном органу. 

(4) Против закључка којим је жалба одбачена на основу става 2. овог члана странка 
има право на посебну жалбу. Ако орган који одлучује по жалби нађе да је жалба 
оправдана, одлучиће уједно и по жалби која је била одбачена. 

Члан 225 

(1) Ако орган који је донео првостепено решење нађе да је жалба основана, а није 
потребно спроводити нов посебни испитни поступак, може ствар решити друкчије и 
новим решењем заменити решење које се жалбом побија. 

(2) Против новог решења странка има право жалбе. 

Члан 226 

(1) Ако орган који је донео првостепено решење нађе поводом жалбе да је спроведени 
поступак био непотпун, а да је то могло бити од утицаја на решавање управне ствари, 
он може поступак допунити сагласно одредбама овог закона. 

(2) Орган који је донео првостепено решење допуниће поступак и онда кад жалилац 
изнесе у жалби чињенице и доказе који би могли бити од утицаја за друкчије решење 
управне ствари, ако је жалиоцу морала бити дата могућност да учествује у поступку 
који је претходио доношењу решења, а та му могућност није била дата, или му је била 
дата а он је пропустио да је користи, али је у жалби оправдао то пропуштање. 

(3) Према резултату допуњеног поступка, орган који је донео првостепено решење 
може у границама захтева странке управну ствар решити друкчије и новим решењем 
заменити решење које се жалбом побија. 

(4) Против новог решења странка има право на жалбу. 

Члан 227 

Кад је решење донесено без претходно спроведеног посебног испитног поступка који је 
био обавезан, или кад је донесено по члану 131. став 1. тач. 1, 2. или 3. овог закона, 
али странци није била дата могућност да се изјасни о чињеницама и околностима које 
су од значаја за доношење решења, а странка у жалби тражи да се посебни испитни 



поступак спроведе, односно да јој се пружи могућност да се изјасни о тим чињеницама 
и околностима, првостепени орган је дужан да спроведе тај поступак. По спровођењу 
поступка, првостепени орган може уважити захтев из жалбе и донети ново решење. 

Члан 228 

(1) Кад орган који је донео првостепено решење нађе да је поднета жалба допуштена, 
благовремена и изјављена од овлашћеног лица, а није новим решењем заменио 
решење које се жалбом побија, дужан је, без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана 
од дана пријема жалбе, доставити жалбу органу надлежном за решавање по жалби. 

(2) Уз жалбу из става 1. овог члана првостепени орган је дужан да приложи све списе 
који се односе на предмет. 

(3) Ако првостепени орган не достави списе предмета другостепеном органу у року из 
става 1. овог члана, другостепени орган затражиће од првостепеног органа да му 
достави списе предмета и одредиће му рок за то. Ако првостепени орган не достави 
списе предмета у остављеном року, другостепени орган може решити управну ствар и 
без списа предмета. 

7. Решавање другостепеног органа по жалби 

Члан 229 

(1) Ако је жалба недопуштена, неблаговремена или изјављена од неовлашћеног лица, 
а првостепени орган је пропустио да је због тога одбаци, одбациће је орган који је 
надлежан за решавање по жалби. 

(2) Ако жалбу не одбаци, другостепени орган узима предмет у решавање. 

(3) Другостепени орган може одбити жалбу, поништити решење у целини или 
делимично, или га изменити. 

Члан 230 

(1) Другостепени орган ће одбити жалбу кад утврди да је поступак који је решењу 
претходио правилно спроведен и да је решење правилно и на закону засновано, а 
жалба неоснована. 

(2) Другостепени орган ће одбити жалбу и кад нађе да је у првостепеном поступку било 
недостатака, али да они нису могли имати утицаја на решење управне ствари. 

(3) Кад другостепени орган нађе да је првостепено решење засновано на закону, али 
због других разлога а не због оних који су у решењу наведени, он ће у свом решењу 
изложити те разлоге, а жалбу одбити. 

Члан 231 

(1) Ако другостепени орган утврди да је у првостепеном поступку учињена 
неправилност која чини решење ништавним, огласиће такво решење ништавним, као и 
онај део поступка који је спроведен после те неправилности. 



(2) Ако другостепени орган утврди да је првостепено решење донео ненадлежан орган, 
поништиће то решење по службеној дужности и доставити предмет надлежном органу 
на решавање. 

Члан 232 

(1) Кад другостепени орган утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице 
непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима 
поступка која су од утицаја на решење ствари, или да је диспозитив побијаног решења 
нејасан или је у противречности са образложењем, он ће допунити поступак и 
отклонити наведене недостатке сам или преко првостепеног органа или замољеног 
органа. Ако другостепени орган нађе да се на основу чињеница утврђених у 
допуњеном поступку управна ствар мора решити друкчије него што је решена 
првостепеним решењем, он ће својим решењем поништити првостепено решење и сам 
решити управну ствар. 

(2) Ако другостепени орган нађе да ће недостатке првостепеног поступка брже и 
економичније отклонити првостепени орган, он ће својим решењем поништити 
првостепено решење и вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак. У 
том случају, другостепени орган је дужан својим решењем да укаже првостепеном 
органу у ком погледу треба допунити поступак, а првостепени орган је дужан у свему 
да поступи по другостепеном решењу и да, без одлагања, а најдоцније у року од 30 
дана од дана пријема предмета, донесе ново решење. Против новог решења странка 
има право на жалбу. 

Члан 233 

(1) Ако другостепени орган утврди да су у првостепеном решењу погрешно оцењени 
докази, да је из утврђених чињеница изведен погрешан закључак у погледу 
чињеничног стања, да је погрешно примењен правни пропис на основу кога се решава 
управна ствар, или ако нађе да је на основу слободне оцене требало донети друкчије 
решење, он ће својим решењем поништити првостепено решење и сам решити 
управну ствар. 

(2) Ако другостепени орган утврди да је решење правилно у погледу утврђених 
чињеница и у погледу примене закона, али да се циљ због кога је донесено може 
постићи и другим средствима повољнијим за странку, измениће првостепено решење у 
том смислу. 

Члан 234 

(1) Другостепени орган може поводом жалбе изменити првостепено решење у корист 
жалиоца и мимо захтева постављеног у жалби, а у оквиру захтева постављеног у 
првостепеном поступку ако се тим не вређа право трећих лица. 

(2) Другостепени орган може поводом жалбе изменити првостепено решење на штету 
жалиоца, али само из неког од разлога предвиђених у чл. 253, 256. и 257. овог закона. 

Члан 235 

(1) Одредбе овог закона које се односе на првостепено решење сходно се примењују и 
на решења која се доносе по жалби. 



(2) У образложењу другостепеног решења морају се оценити и сви наводи жалбе. Ако 
је првостепени орган у образложењу свог решења правилно оценио наводе који се у 
жалби износе, другостепени орган може се позвати на разлоге првостепеног решења. 

8. Жалба кад првостепено решење није донесено 

Члан 236 

(1) Ако је жалбу изјавила странка зато што првостепени орган није донео решење у 
прописаном року (члан 208. став 2), другостепени орган ће тражити да му првостепени 
орган саопшти разлоге због којих решење није донесено у року. Ако нађе да решење 
није донесено у року из оправданих разлога, или због кривице странке, одредиће 
првостепеном органу рок за доношење решења, који не може бити дужи од једног 
месеца. Ако разлози због којих решење није донесено у року нису оправдани, 
другостепени орган ће тражити да му првостепени орган достави списе предмета. 

(2) Ако другостепени орган може решити управну ствар према списима предмета, 
донеће своје решење, а ако не може, сам ће спровести поступак и својим решењем 
решити управну ствар. Изузетно, ако другостепени орган нађе да ће поступак брже и 
економичније спровести првостепени орган, наложиће да то учини и да му прикупљене 
податке достави у одређеном року, после чега ће сам решити управну ствар. Такво 
решење је коначно. 

9. Рок за доношење решења по жалби 

Члан 237 

(1) Решење по жалби мора се донети и доставити странци што пре, а најдоцније у року 
од два месеца од дана предаје жалбе, ако посебним законом није одређен краћи рок. 

(2) Ако странка одустане од жалбе, поступак по жалби обуставља се закључком, 
против кога није допуштена жалба. Против тог закључка може се непосредно 
покренути управни спор пред надлежним судом. 

10. Достављање другостепеног решења 

Члан 238 

Орган који је донео другостепено решење шаље, по правилу, своје решење, са 
списима предмета, првостепеном органу, који је дужан да га достави странкама у року 
од осам дана од дана пријема списа. 

 


