
 Закључак о одбацивању поднеска 
због формалних недостатака 

(чл. 58. ст. 2. ЗУП-а) 
   

Образац ОУП бр. 17 

   
   

   

(назив и седиште органа) 

   

Број: ________________  

Датум: ______________ 

   

      на основу 

   (назив и седиште органа који је примио поднесак)    

члана 58. ст. 2. Закона о општем управном поступку доноси 

ЗАКЉУЧАК 

   , који је поднео 

(врста поднеска)    

   

(име и презиме подносиоца) 

из _________________________________ улица ___________________________ бр. _____ 

дана    20    године, заведен под бројем _____, одбацује се због  формалних 

   (словима)          

недостатака. 

Образложење 

   поднео је овом 

(име и презиме подносиоца)    

органу дана     20    године наведени поднесак. Како је утврђено да  

   (словима)          

поднесак има недостатке који спречавају поступање по њему, и то _______________ именовани је актом број 
_____ од __________ 20_____ године позван да до __________ 20_____ године исте отклони, што није учинио, па 
је на основу члана 58. став 2. Закона о општем управном поступку закључено као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: 

Против овог закључка може се изјавити посебна жалба     

   (назив органа 

    у року од 15 дана од дана његовог достављања. 

коме се изјављује жалба)    

Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на записник или шаље препоручено путем поште 
са административном таксом од __________ динара. 

   Доставити:       

1.    (М.П.)    

2.       (Потпис руководиоца органа, 
односно службеног лица)       

ОУП - 17 Објашњење: 

1. Овај образац користи се приликом одбацивања поднеска странке због тога што није у одређеном року по 
позиву отклонила формалне недостатке (чл. 58. ст. 2. ЗУП-а). 
2. У рубрици иза речи "дана" исписује се словима датум кад је поднесак предат. 
3. У образложењу иза речи: "поднесак има недостатке који спречавају поступање по њему, и то" наводе се 
формални недостаци (недостатак који спречава поступање по поднеску, неразумљивост или непотпуности 
поднеска и сл.). 
4. Ако је жалба ослобођена од плаћања административне таксе речи "са административном таксом од 
__________ динара" изоставити или у празном простору ставити водоравну црту.  
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