
   

Закључак о прекиду поступка због претходног питања 
чије се решавање покреће по захтеву странке 

(чл. 137. ст. 2. ЗУП-а) 
   Образац ОУП бр. 21 

  

     

(назив и седиште органа)    

број ________________  

датум ______________ 

   на основу члана 137. ст. 2. Закона о општем  

(назив и седиште органа који води поступак)    

   

управном поступку, у предмету    доноси 

   (предмет решавања и име и презиме странке)    

ЗАКЉУЧАК 

ПРЕКИДА СЕ поступак у предмету     

   (предмет решавања) 

   

и налаже      да затражи од     

   (име и презиме странке)       

   

(орган надлежан за решење претходног питања) 

   

покретање поступка за решење питања     

   (претходно питање) 

Прекид поступка траје док надлежни орган не реши ово питање. 

    је дужан у року од       дана од коначности овог закључка, 

(име и презиме странке)          

поднети овом органу доказ о тражењу покретања поступка код поменутог органа, јер уколико то не учини, поступак ће бити 
обустављен. 

Образложење 

Код овог органа на захтев именованог води се поступак у предмету:     

   (предмет решавања) 

   

Овај орган је наишао на питање     

   (претходно питање) 

   

без чијег решавања није могуће решити саму ствар, који чини самосталну правну целину, а за чије 

решавање је надлежан     

   (орган надлежан за решавање претходног питања) 

пошто овај орган претходно питање није узео у претрес у смислу чл. 136. Закона о општем управном поступку, то је на основу 
члана 137. ст. 2. ЗУП-а закључено као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: 

Против овог закључка може се изјавити посебна жалба     

   (назив органа коме се изјављује жалба) 

у року од 15 дана од дана његовог достављања.    

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 - 21 Објашњење: 

1. У рубрикама где треба навести претходно питање, треба водити рачуна да се оно кратко одреди (на пример: постојање 
кривичног дела, постојање брака, утврђивање очинства и др.). 
2. Као број закључка наводи се број предмета решавања. 
3. Ако је жалба ослобођена од плаћања таксе, речи "са административном таксом од __________ динара" изоставити или у 
празном простору ставити водоравну црту. 
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