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АНАЛИЗАНОВОГ
ЦРНОГОРСКОГЗАКОНА

ОУПРАВНОМПОСТУПКУ1)

УДК35.077.3(094.5.072)(497.16)

Оригиналнинаучнирад

ДраженЦеровић*1)

С а ж е т а к

ОсновзадоношењеновогЗУП-апочиванапотпуноизмијењеној
улози јавне управе. То подразумијева њену поступну, али
одлучну трансформацију од управе као инструмента власти
ка управи као савременом јавном сервису грађана. Зато је,
осимпотребедасереализујупредузетеполитичкеипројектне
обавезе,неопходнотомеприступитиускладусапринципима
"европског управног простора". Нови црногорски Закон о
управномпоступкуимазациљконституисањедобреуправе,
управе у служби грађана у којој су грађани корисници и
наручиоци услуга, а је управа извршилац тих услуга.Поред
чињенице да усвајање новог, по свему судећи квалитетног
Законаоуправномпоступкукаореформскогзакона,којиЦрну
Горуприближавасвомспољнополитичкомциљу–чланствуу
ЕУ,остаједругидиозадатка,ато јењеговаимплементација,
као тежи дио мисије уређења односа у области рада јавне
управе. У будућности предстоје компликоване промјене,
усклађивањаидоношењевеликогбројаосталихпрописа,како
бисеомогућиланесметанапримјенановогЗаконаоуправном
поступку.
Кључне речи:јавнауправа,управнипоступак,законо
управномпоступку,европскиуправнипростор

* www.drazencerovic.me
1 Уовомраду,узпретходнодопуштење,коришћенисуписаниматеријалиго-

сподина СретенаИвановића, судије Врховног судаЦрне Горе, који је био
учесникраднегрупезаизрадуновогЗаконаоуправномпоступкуиауторје
КоментарановогЗаконаоуправномпоступкуЦрнеГоре.
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Увод

опроцесудоношењановогЗУП-а
уЦрнојГори

Крајеммјесецадецембра2014.,уСкупштиниЦрнеГоре
једонесенновиЗаконоуправномпоступку2).

ОсновзадоношењеновогЗУП-апочиванапотпуноиз-
мијењеној улози јавне управе. То подразумијевањену поступну,
али одлучну трансформацију од управе као инструмента власти
кауправикао савременом јавномсервису грађана. Зато је, осим
потребедасереализујупредузетеполитичкеипројектнеобавезе,
неопходно томеприступитиу складу сапринципима „европског
управногпростора“,посебноуконтекстуИзвештајаЕвропскеко-
мисије о „испуњењу политичких критеријума којима се захтије-
вастабилностинституцијакојегарантујудемократију,владавину
праваиљудскаправа“.3)

Збогпериодаприпремезапримјенуовог,увеликојмјери
другачијегпрописаодоногкојегтребадазамијени4),приликомдо-
ношењановогЗаконаоуправномпоступку,одређеноједарокод
когаћесеистипримјењивати,буде1.јануар2016.године.Међу-
тим,какоувременскомпериодуприпремезапочетакпримјенено-
вогзаконанисуупотпуностиобављенесвепотребнеактивности
усмислудоношењанеопходнихпрописазаспровођењеистог5),то
јеЗакономоизмјениЗаконаоуправномпоступку6),одређенодаће
сеновизаконпримјењиватиод1.јула2016.године.Накнадними
додатнимизмјенамаЗаконаоуправномпоступку7),коначнојеод-

2 Закон о управном поступку, „Службени лист Црне Горе”, бр. 056/14, од
24.12.2014.

3 СтеванЛилић,ЗУПијавниинтерес,wебsite:http://www.publicpolicyinstitute.
eu/iz-instituta/autorski-tekstovi/zup-i-javni-interes_36/

4 ДаномпочеткапримјенеовогзаконапрестаједаважиЗаконоопштемуправ-
номпоступку,„СлужбенилистРЦГ”,бр.60/03и„СлужбенилистЦГ”,бр.
32/11).

5 Билојепредвиђенодасенеопходниподзаконскиактидонесудо1.јануара
2016.године.

6 ЗаконоизмјениЗаконаоуправномпоступку,„Сл.листЦГ”,бр.020/15.
7 ЗаконоизмјениЗаконаоуправномпоступку,„СлужбенилистЦрнеГоре“,

бр.040/16.
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ређенодаћесеновиЗаконипакпочетидапримјењујеод1. јула
2017.године8).

При наведеном, треба посебно узети у обзир да прели-
минарнаанализапоказуједаћепреко367законаморатибитииз-
мијењеноуПарламенту,радиусклађивањасаЗакономоуправном
поступку.Конкретно,бићепотребнодасеизбацеинститутикоји
садапостоје,ито:ништавостиз138закона,коначностиз25зако-
на,одбацивањеиз32закона,посебнажалбаиз4закона,повреда
правилапоступкаиз6,закључакиз31закона.9)

ПриказцјелокупногЗаконаоуправномпоступкуисвих
иновација које он доноси, био би аналитички рад чији омјер би
значајнопревазишаоамбицијеовогтекстаидозвољенипростор,
паћесеуњемубитидатсамоосвртнаелементарнекарактеристи-
кеновогзаконаииновацијекојесуњимепредвиђенеуодносуна
старарешењапокојимасуорганиуправеуЦрнојГорифункцио-
нисалиудугомвременскомпериоду,којијепретходиодоношењу
новезаконскерегулативе.

У објашњењу решења, предвиђених у новом Закону о
управномпоступку, није семогуће кретати »утабаним стазама«,
јерондоноситаквеиновације,којенисудосадабилепредметза-
конаниуземљамабившегјугословенскогпростора.Уодносуна
објашњење и коментарисање поменутих иновација, потребно је
иматиувидурешењаизупоредногправа,којепознајуземљеиз
европскогадминистративногпростора.

Утомсмислу,заанализуовогзакона,потребнојеконсул-
товатииставовеправнепраксе,поготовокоментарезакона10),који
сетемељенадугогодишњемискуствурадаууправиисудству,у
којима се дају поуздане упуте како треба примјењивати одредбе
новогзакона.

ДосадашњапримјенаЗаконаоопштемуправномпоступ-
куиуправно-судскапраксапоказалесуодређенеслабостиине-
доречености,тедасусепојединеодредбеважећегзаконапоказа-

8 Исто.
9 ИзвјештајсаконсултативнерасправеопредлогуЗаконаоуправномпоступку

санаучнимистручнимконсултантима,представницимадржавнихорганаи
представнициманвосектора,Одборазаполитичкисистем,правосуђеиупра-
вуСкупштинеЦрнеГоре,одржане25.септембра2014.године.

10 СретенИвановић,НовиЗаконоуправномпоступку,Коментарсарегистром
појмова,Подгорица,2015.
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ле као ограничавајућифактор у поступку управног рјешавања о
правимаиправниминтересимаграђанаиправнихлица.Поједина
питањауправногпоступка,непотребносупосебнимзаконимара-
нијеуређенанадругачијиначин,штојезапосљедицуималотода
јеуправнипоступакпостаосложенијиискупљи.Многарешења
упретходномзаконусунепотребноуспоравалапроцедуру,штоје
доприносило развоју многих неповољних утицаја на правну си-
гурност.

Утомсмислу,основнимотивизадоношењеновогЗакона
оуправномпоступкусубили:поједностављењеиубрзањеопште
управне процедуре; смањење трошкова поступка за све његове
учеснике;модернизацијапроцеснихмеханизамаЗУП-а;стварање
условаиотвореностпремакоришћењумодернихинформационо-
комуникационих технологија за пружање управних услуга (тзв.
е-управа);ефикаснијазаштитаи јавногинтересаипојединачних
интересаграђанаиправнихлицаууправнимстваримаилакшеи
потпунијеостварењеизаштитакакозаконитости,такоислободаи
праваграђанаупроцесунепосреднепримјенепрописаууправној
материји.

ОдносновогЗУП-апремапроцесуевропских
интеграцијаЦрнеГоре

НовицрногорскиЗаконоуправномпоступкуимазациљ
конституисањедобреуправе,управеуслужбиграђанаукојојсу
грађаникориснициинаручиоциуслуга,ајеуправаизвршилацтих
услуга.Право грађана надобру управу прописано је у члану 41
ПовељеоосновнимправимаЕвропскеуније.СавјетЕвропеусво-
јојрезолуцији,такођепризнајеграђанимаправонадобрууправу.
Препознајућидаспоростууправномрјешавањудоводидогубит-
каповјерењауинституцијеидоприносиразвојукорупције,чиме
сенарушаваконкурентносттржиштауслугакаоједногодбитних
условазаподстицајекономскограста,ЕвропскипарламентиСа-
вјетЕвропе,усвојилисудирективукојомјепрепорученодадржаве
Европскеунијепреиспитајууправнепоступкеиунаприједемоде-
леправне заштите, сауказивањемнатода је једнаодосновних
тешкоћа за странку  сложеност, дужинаи правна неизвјесност
управнихпоступака,идасеунаприједиправна заштита грађана
прописивањеминститутапозитивнефикције,каоизузетка.
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ТакођепрепорукеиздирективаЕУ,Европскогпарламен-
таиСавјетаЕУ,ималесуувидупотребудасеприликомнорми-
рањазаконаизобластиуправногпоступка,уградеиодредбекоје
сеодносенапружањауслугаодопштегинтересаизаштитуправа
корисникауслугаодопштегинтереса,такодасеобезбиједиједна-
кадоступностуслугасвимграђанима.

У цијелом процесу, као доминантна је препозната по-
требадасепроцеснаинфраструктурауправногодлучивања,која
семјериогромнимбројемодлукадонесенихусамоједномдану,
хармонизујеиускладисаодговарајућимевропскимстандардима
упружањујавнихуслугаграђанима.Полазећиодтаквихобавеза
ЦрнаГора јеприпремилаиусвојилаЗаконоуправномпоступку
у складусапринципомвладавинеправаиначелимадобреупра
векојисузаједничкизаземљечланицеЕвропскеуније11).Новим
законом,извршенајереформауправногпоступкасаимплемента-
цијомнајвишихстандардаЕвропскогадминистративногпростора.
Реформисанимправилимауправногпоступка,тежисепостићида-
лекосежанциљ.

Новизаконјеослобођензначајногбројаформалностиу
поступку,штојепрепознатокаоједанодузрокавеликогпроцен-
тапоништенихуправнихаката(збогформалнихповредаправила
поступка),имплементацијомбројнихновихинститутаиправних
стандардаизЕвропскогуправногпростора,амодификацијомоних
класичнихинститутакојисузадржани,тежисеуспостављањуква-
литативноновиходносаизмеђустранкеијавноправногорганау
поступку.

Јавноправниоргантребадајеокренутпотребамаграђа-
на,каосервисуњиховојслужбиислужбипривреднихсубјеката.
Ауторитативностодлучивањавишенеможебитиобиљежјеуправ-
ногакта,нитидругихобликауправнеактивности,већјетооднос
социјалне регулације у којој грађанин остварује јавноправну ко-
рист.Кадајепоприродиствариузаштитијавногинтересанужно
репресивнодјеловањедржаве,успостављајусемеханизмиправне
контролетаквихдјелатностиизаштитастеченихправаузпримје-
нупринципасразмјерности.

Принцип сразмјерности (пропорционалности) обавезује
носиоце јавноправних овлашћења да њихове активности морају
11 СретенИвановић,НовиЗаконоуправномпоступку,БилтенВрховногсуда

ЦрнеГоре,бр.2/2014,стр.24.
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битисразмјерне,пропорционалнециљевимакојепрецизирајупро-
писи.Кадасеутврђујуобавезестранкама,требапримијенитилак-
шуодносномањерепресивнумјеру,акоонастојинарасполагању,
акосеитаквомблажоммјеромможеостваритициљпрописакојег
требапримијенити12).

Крозовајзаконсерегулишуразличитиоблициодносаиз-
међуграђанаидржаве,штојенајвишеизраженокроздефиницију
управнествари,чимесеосигуралоданиједанорганнећемоћиод-
ступитиодставадајесвакоњеговодјеловањеважнозаграђанина
идасе,уодносунасвакуактивност,грађанинутребаосигурати
правназаштита.УЗаконуједетаљнорегулисаноправонажалбу
иконструисанприговоркаоновиправнилијек,докјепонављање
поступкапредвиђенокаоискључивоправнилијекурукамастран-
ке.Везанозапроширењезаштитеправаграђана,важнојеуказати
наинститутгарантногуправногактаиинститутпозитивнефикци-
је.Кадајеријечопоједностављењупоступка,битанјемодел„one
stopshop“,тј.спровођењеуправнихактивностинаједноммјесту.

Поједностављењупоступкаћезначајнодопринијетиомо-
гућавањеелектронскекомуникације,каоиубрзавањедостављања
писмена,којејепрепознатокаопроблемупракси.Новинесеогле-
дају и у покушају увођења поравнања, као алтернативног меха-
низмарјешавањаспорова,искраћенипоступак,радиредуковања
непотребнихформалности.Кадајеријечоћутањууправе,предви-
ђенајепозитивнафикцијаупојединимподручјима.Законоуправ-
номпоступкунановиначинпостављаконцепцијупоступка,теда
се ослобађа формализма који посједује важећи Закон о општем
управномпоступку.Новизаконнепознајеинститутеконачностии
одбацивања,каоиданепознајезакључке,већискључиворјешење.
Акценатстављеннауправниуговор,учијемстварањуучествују
јавнауправаиприватнисубјект.Циљоваквогуговорајеостваре-
њејавногинтересаузистовременопостизањеекономскогефекта.

12 Исто.
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Путка„добројуправи”–нованачела

управногпоступка

УновомЗаконуоуправномпоступкусуутемељенанова
начелауправногпоступка:

*Начело сразмјерности (пропорционалности) које зна-
чидауправнодјеловањеиодлучивањеморабитисразмјерноци-
љевимакојепрецизирајупрописи.Заоноштосеможеостварити
блажимодносномањерестриктивнимсредствимапостранку,која
стојенарасполагањујавноправноморгану,нетребапотезатизате-
жимодноснорестриктивнијимсредствима.Акоорганпримијени
рестриктивнијесредство,аистициљјемогаопостићиблажим,ма-
њерестриктивнимсредствомпостранку,тадаорганкршиначело
поступка-начелосразмјерностиупоступању.13)

*Начело заштителегитимнихочекивањастранкеили
начелооправданихочекивањастранака,какогаовај законнази-
ва,значидужностјавноправногорганадаубитноједнакимслуча-
јевимапоступанаистовјетанначин,такодастранкаимапредви-
дљиво,легитимноочекивање,какоћесеријешитињензахтјев,јер
имаувидуначинранијегрјешавањатаквихствари.Наовајначин
сеистовременоостварује једнакостпоступањаи једнакостправ-
них субјекатана које се односипоступање јавноправног органа.
Поступањесупротноовомпринципу,подривасаметемељеправне
државеидоводидодискриминацијеправнихсубјеката,штотре-
баспријечити.Акојавноправниорганнађедауконкретнојствари
требазбогнекихразлогадаодступиодранијегзаузетогставапо
одређеномпитању,имадужностдатопосебноидетаљнообразло-
жиурјешењу.14)

* Начело прибављања исправа из јавних евиденција по
службенојдужностикојеолакшаваположајиостваривањеправа
странкеупоступку,јерјавноправниорганимаобавезудапослу-
жбенојдужностиприбављаподаткеизслужбенихевиденцијаине
можеупућиватистранкудаихонаприбавља.15)

13 Законоуправномпоступку,"СлужбенилистЦрнеГоре",бр.056/14,чл.6.
14 Законоуправномпоступку,"СлужбенилистЦрнеГоре",бр.056/14,чл.5.
15 Законоуправномпоступку,"СлужбенилистЦрнеГоре",бр.056/14,чл.13.
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*Начелооправунаизјашњавањестранке,несамоутоку
поступка,каодосадавећинаконзавршеногиспитногпоступка,а
приједоношењарјешења,представљадавањемогућностистран-
кидаинакон завршеногпоступка,можеда утиченаисправља-
њеевентуалнихгрешакаоргана,уциљупроцеснеефикасностии
спрјечавања самовољног поступања јавне управе. Оно је такође
тековинанастојањадасеууправномпоступањуспријечезлоупо-
требе.16)Овајзаконвишенесадржиодредбеоиспитномпоступку
идоказнимсредствима,већуовомдијелуупућујенасходнупри-
мјенуЗаконаопарничномпоступку.

СуштинскеновинеуновомцрногорскомЗУП-у

Многепромјенекоједоносиовајзакон,имајузаједнички
циљдадопринесуспречавањузлоупотребаууправномпоступку.
Тосуупрвомреду:

1.Афирмацијастандардаизуправнихпоступаказемаља
Европскеунијеодобројуправи,штозначи,сервиснооријентиса-
науправауслужбиграђана,гдјејеграђанинкорисникинаручилац
услуга,ауправаизвршилацуслуга;

2.Поступакјеконципираннаубрзавањуикраћимпроце-
дурама,ациљсамогпоступкајезаштитаправастранакаизаштита
јавногинтереса(чл.1).Утомциљунапуштенјеконцептназиваор
ганизамијењенназивомјавноправниорган,дабисеинатајначин
нагласиојавникарактеруслугајавноправнихоргана.

3.НовиЗаконоуправномпоступкукарактеришедефи-
нитивнонапуштањестарогтеоријскогипрактичногконцептапо
коме се држава схватала као монопол силе и принуде. Отпор у
прихватањусавременогмоделауправеиуправнедјелатностикао
јавнеслужбе(„јавногсервисаграђана“),усуштинијепоследица
теоријскогослањањананекадашњусовјетскудоктринуодржави
иправу,којакаотаква,нажалостидаљеживиутеоријскимрадо-
вимамногихауторанаЗападномБалкану,аштојејошигоре–и
данасимавеликиутицајинапримјенуправнихпрописаупракси.
Оптерећењетаквимсхватањемуправе,удугомвишедеценијском

16 Законоуправномпоступку,"СлужбенилистЦрнеГоре",бр.056/14,чл.14и
111.
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периоду,гушилојеразвојдржавеиукупногсистема,аувеликој
мјери доприносило разноврсним злоупотребама административ-
нихпроцедураиколатералнимштетнимпојавамаипосљедицама
истих.

Такваврстанасљеђасеовимзакономпокушаваиунај-
већојмјери успијева избјећи.Административна неефикасност је
кључниузрокспоријегпривреднограстаикашњењауреализацији
приоритетнихпројеката,поредекстернихутицајаевропскекризеи
рецесијеурегиону.Затојенедопустивотолерисањенеодговорно-
стиинепрофесионалностиуоквируорганауправенадржавноми
локалномнивоу.

4.Попрвипутсеновимзакономдаједефиницијауправне
ствари,њомсеобухватадакле,несамокласично,досадашњерје-
шавањеоправимаиобавезама,негосесадаподпојмомуправне
ствари,обухватајуидругеуправнеактивности,чимесеширикруг
управнихситуацијаиактивностикојесуизложенесудскојконтро-
ли.Самимтимесесмањујекругпотенцијалномогућихзлоупотре-
баурадууправеитимедиректноииндиректноутиченапоштова-
њељудскихправа.

5. Поред рјешавања у управним стварима, као до сада,
предметуправногпоступкауновомзаконусуидругеуправнеак-
тивности,којесуподведенеподпојамуправнествари.Дакле,по-
редуправнихактивностикоје сеогледајуудоношењууправних
аката(рјешења),подпојамуправнестварисеподводеитакозване
другеуправнеактивности,којимасенадругачијиначинутичена
права,обавезеиправнеинтересестранака(управниуговор,зашти-
такорисникауслугаодопштегинтереса).

6.УновомЗаконуоуправномпоступку,предвиђеноједа
другостепениоргансамоједномможепоништитирјешењепожал-
би,акосеуистомпредметупоновоизјавижалба,онимадужност
дамериторноријешиствар.Дакле,немамогућностдапоновопо-
ништава.Циљовеодредбеједасезауставитакозвани»пинг-понг
ефекат«ууправномпоступку,тедасетимеубрзапоступакитако-
ђесмањезлоупотребе.

СудијаВрховногсудаЦрнеГоре,СретенИвановић,који
јеиауторКоментараНовогЗаконаоуправномпоступку17),наводи
17 СретенИвановић,НовиЗаконоуправномпоступку,Коментарсарегистром

појмова,Подгорица,2015.
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даће:“овановинасвакакоизазиватитешкоћеидилемеупримјени
поменутеодредбе”.Онсматрада„оваодредбасама за себе,ни-
јеспособназасамосталниправниживот,акојенепратеоколно-
стикојесуусловњенереалнеодрживости,акојеоколностинијесу
предметЗУП-а.“Поменутиауторсматрада:“чињеницадасеовом
одредбом,путемЗУП-а,даклезаконскимпутем,вршипреваљива-
њеобавезаједнихоргана–првостепенихнадруге–другостепене,
адаЗУПнинепосредно,нипосредно,несанкционишепрвосте-
пениорганкојисвојимчињењем,илиправилнијеказанонечиње-
њем,доводидоове,закономизнуђенеситуације–дадругостепени
органпреузимаобавезепрвостепеногисамрјешаваствар.Дакле,
закључује:“санкцијутребатражитинадругоммјесту,мимоЗУП
–унекимдругимпрописима,којиимајузапредметстручности
одговорностнараду”.

7.Овајзаконпредвиђаиобавезнопружањемогућности
изјашњавањастранкенесамоутокупоступкувећиизјашњавање
орезултатимаиспитногпоступкаприједоношењарјешења(члан
14ст.1и2,члан111-113).Тимеседиректноутиченаповећавање
рационалностииефикасностипоступка.

8.Јошједнакарактеристикаовогјеинститутпозитивне
законскефикцијекодћутањауправе,каоизузетка,кадјепредвиђен
посебнимзаконом,уциљуунапређењаправне заштитестранака
(члан117).Акојавноправниорганупрописаномрокунеодлучио
захтјевустранкеинедоставистранкирјешење,наступапозитивна
законскафикција-сматраседајезахтјевстранкеусвојен.Натај
начин се спречава вођењепоступка због ћутања управе и битно
олакшаваположајстранкакадаостварујесвојаправасагласноза-
кону.

9.Напотпуноновначин јерегулисаноипитањежалбе
кодћутањауправе,којимсепредвиђамогућностдадругостепени
органпрекинећутањепрвостепеногорганаисамдругостепениор-
ганријешизахтјевстранке(члан129).

10.Новизаконнепредвиђаинститутпрекидапоступка.
Прекид поступка због било ког разлога, раније је увијек значио
знатнопролонгирањепоступкаипробијањероковазарјешавање
стваридостављањерјешењастранкама.

11.Електронскодостављање,обавјештавањеикомуника-
цијаупоступкусуноваобиљежјаЗакона,причемусеновеелек-
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тронскеформепрописујусазадржавањемкласичнихформикому-
никација.

12.НовиЗаконоуправномпоступкунесадржиодредбео
испитномпоступкуидоказнимсредствимавећуодносунањихову
примјенуупућујенасходнупримјенузаконакојимсеуређујепар-
ничнипоступак(члан107).Провођењеиспитногпоступка,дока-
знасредства-исправе,свједоци,вјештаци,увиђајиизјавастранке,
акоЗакономоуправномпоступкутапитањанијесууређена,при-
мјењиваћесесходноодредбеЗаконаопарничномпоступку,дакле
прилагођенеприродиициљууправногпоступка.

Закључак

Поредчињеницедаусвајањеновог,посвемусудећиква-
литетногЗаконаоуправномпоступкукаореформскогзакона,ко-
јиЦрнуГоруприближавасвомспољнополитичкомциљу–члан-
ствууЕУ,остаједругидиозадатка,атојењеговаимплементација,
каотежидиомисијеуређењаодносауобластирадајавнеуправе.
Каошто јепретходнонаведено,предстоје компликованепромје-
не,усклађивањаидоношењевеликогбројаосталихпрописа,како
бисеомогућиланесметанапримјенановогЗаконаоуправномпо-
ступку.

У предстојећем временском периоду, настајаће и реша-
ватисемногедилеметокомњеговепримјене.Великупомоћтим
поводом, представљаће већ написани и објављениКоментар тог
закона18),каоиодлучивањеУправногиВрховногсудакојаћеис-
кристалисатирешењаиконституисатипраксукојаћебитиодпо-
моћииграђанимаи јавноправниморганимауњиховомрадуна
остварењујавногинтереса.
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ANALYSISOFNEWMONTENEGRINLAW
ONADMINISTRATIVEPROCEDURE

Thebasis for theadoptionof thenewGAPAisbasedonacom-
pletelychangedroleofpublicadministration.Thismeansitsgrad-
ualbutdecisivetransformationoftheadministrationasaninstru-
mentofpowertotheadministrationasamodernpublicserviceof
citizens.Therefore,apart fromtheneed to implement theproject
undertaken political commitments, it is necessary to access it in
accordancewiththeprinciplesof"Europeanadministrativespace".
ThenewMontenegrinLawonAdministrativeProcedureaims to
constitutegoodgovernance,governanceintheserviceofcitizens
inwhichcitizensaretheusersandpurchasersofservicesandthe
managementoftheseservicesexecutor.Apartfromthefactthatthe
adoptionofanew,apparentlythequalityoftheLawonAdminis-
trative Proceedings as the reform law,whichMontenegro is ap-
proachingitsforeignpolicygoal-membershipintheEUremains
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thesecondpartofthetask,andtoitsimplementationaswellasthe
difficultpartofthemissionofestablishingrelationsinthefieldof
ofpublicadministration.Inthefutureaheadcomplicatedchanges,
adjustmentsandadoptionofalargenumberofotherregulations,in
ordertofacilitatethesmoothimplementationof thenewLawon
AdministrativeProcedure.
Key words:publicadministration,administrativeprocedure,the
LawonAdministrativeProcedure,theEuropeanAdministrative
Space
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