
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЛИ ДРУГИХ ИСПРАВА О ЧИЊЕНИЦАМА О 

КОЈИМА СЕ ВОДИ ИЛИ НЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

 

           Захтев за издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се 

води службена евиденција, подноси странка надлежном органу који води 

службену евиденцију на основу које се тражи издавање уверења или друге исправе.  

           Уз захтев за издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се 

води службена евиденција, странка прилаже фотокопију личне карте и доказ о 

уплаћеној такси. 

            Уверења и друге исправе (сертификати, потврде и друго) издају се из 

службене евиденције коју орган води у складу са законом. Уверења и друге 

исправе се издају сагласно подацима из службене евиденције и имају снагу јавне 

исправе.  
            Службена евиденција је евиденција установљена законом, односно другим 

прописом, којим се организовано региструју подаци или чињенице за одређене 

намене односно за потребе одређених корисника. 

            Уверење је исправа којом се у управном поступку ништа не решава, не 

стварају се, не мењају, нити укидају права и обавезе, него се потврђује постојање 

или непостојање правно релевантне чињенице о неком догађају, својству, 

правном односу или стању. Уверење служи као доказно средство у парничном, 

ванпарничном, кривичном и управном поступку. У поступку издавања уверења 

могуће су различите ситуације. Најчешћа је да надлежни орган у законском року 

изда увeрење које одговора подацима из службене евиденције и ономе што је 

странка желела да јој се уверењем потврди. Међутим, орган је при издавању 

уверења везан искључиво подацима из службене евиденције, а не захтевом странке, 

те ће издати уверење и када подаци у евиденцији не одговарају ономе што је 

странка желела да јој се потврди уверењем. То је случај такозваног 

„негативног решења“, против кога није дозвољена жалба, нити управни спор, 

јер није повређено право странке да јој се изда решење, већ је орган нашао да су 

подаци у службеној евиденцији другачији него што их странка представља. 

          Странка која сматра да уверење или друга исправа о чињеницама о 

којима се води службена евиденција нису издати сагласно подацима из 

службене евиденције, може да захтева њихову измену или издавање новог 

уверења или друге исправе. Овај захтев може да се одбије решењем. Ако орган у 

року од осам дана не измени издато уверење или другу исправу или не изда ново 

уверење или другу исправу, нити изда решење којим одбија захтев – странка може 

да изјави жалбу као да је захтев одбијен. Евентуално, може доћи до примене 

члана 59. Закона о општем управном поступку, ако поднесак садржи неки 

формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је 

неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин 

да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужанда недостатке отклони 

(рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не 

уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав 

одбацити. 



         Ако орган у року од 8 дана од пријема захтева не изда уверење или другу 

исправу, или решењем не одбије захтев, странка може да изјави жалбу као да је 

захтев одбијен. Уколико су испуњени услови, издаје се уверење о чињеницама о 

којима се води службена евиденција Странка која сматра да уверење или друга 

исправа о којима се води службена евиденција нису издати сагласно подацима у 

службеној евиденцији може захтевати њихову измену или издавање новог 

увререња или исправе. Такав захтев може да се одбије решењем. Ако орган у року 

од 8 дана не измени издато уверење или исправу или не изда ново уверење или 

исправу нити изда решење којим одбија захтев, странка може да изјави жалбу као 

да је захтев одбијен.  

          Против решења којим је захтев странке одбијен, странка има право 

жалбе у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу. 

           Жалба се подноси градском већу.  

           Жалба се предаје органу управе који је донео решење о одбијању захтева.                   


