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На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије1  и чланова 1. став 1. и 31. став 2. Закона 
о Заштитнику грађана2 у поступку контроле законитости и правилности рада Министарства 
рада и социјалне политике, по притужби малолетне В. Т., преко законског заступника оца И. 
Т., Заштитник грађана 

 

У Т В Р Ђ У Ј Е 

 

Министарство рада и социјалне политике је начинило пропуст у раду због тога што није 
благовремено предузело све потребне радње како би сходно закону извршило пресуду 
Управног суда. 

На основу утврђеног недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Министарству рада и 
социјалне политике следеће  

 

П Р Е П О Р У К Е 

 

I 

Министарство рада и социјалне политике ће без одлагања извршити одлуку Управног 
суда и извинити се притужиљи В. Т. за учињени пропуст. 

II 

Министарство рада и социјалне политике ће, без одлагања, у одговарајућем поступку 
утврдити одговорност службених лица за начињене пропусте и изрећи ће им 
одговарајуће мере уколико утврди да она постоји. 

III 

Министарство  рада и социјалне политике ће убудуће извршавати пресуде Управног 
суда у прописаном року и на прописан начин. 

Министарство рада и социјалне политике (у даљем тексту: Министарство) обавестиће 
Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема овог акта, о предузетим мерама и 
поступању по препорукама, и доставити доказе који потврђују да је по препорукама 
поступљено.  

                                                      

1
 „Службени гласник Републике Србије“ бр. 98/06. 

2
 „Службени гласник Републике Србије“ бр. 79/05 и 54/07. 
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Разлози: 

 

Заштитнику грађана се преко законског заступника, оца И. Т., притужила малолетна В. Т. из 
Шапца због тога што Министарство рада  и социјалне политике није донело решење у 
извршењу пресуде Управног суда, Одељење у Новом Саду, III-3 У-11082/10 (2009) од 15. 
априла 2011. године. Наиме, по тужби В. Т. против решења Министарства рада и социјалне 
политике бр. 553-03-3323/2008-10 од 17. јуна 2009. године којим је као неоснована одбијена 
жалба М. Т. из Шапца, законске заступнице В. Т., на решење Центра за социјални рад у 
Шапцу (бр. 553-20-4924/2006/1) од 21. априла 2008. године (исправљено закључком 553-20-
4924/2006/1-1 од 15. јуна 2009. године), којим је одбијен њен захтев за признавање права на 
увећан додатак за помоћ и негу другог лица, Управни суд, Одељење у Новом Саду је 15. 
априла 2011. године донео пресуду III-3 У – 11082/10 (2009) којим је поништио предметно 
решење Министарства рада и социјалне политике и наложио Министарству да одлучи у 
поновљеном поступку. Како Министарство то није учинило, В. Т. је поднела притужбу 
Заштитнику грађана.  

Размотривши наводе из притужбе и приложену документацију, Заштитник грађана је 7. 
марта 2012. године покренуо поступак контроле правилности и законитости рада 
Министарства рада и социјалне политике (допис Министарству бр. 15-359/12; дел. бр. 5280). 

Министарство је 19. марта 2012. године одговорило да  је у извршењу пресуде Управног суда, 
Одељење у Новом Саду, бр.  III-3 У – 11082/10 (2009) од 15. априла 2011. године, проследило 
списе предмета В. Т. другостепеном органу вештачења Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање ради допуне свог налаза, оцене и мишљења и да ће донети ново 
решење по завршеном вештачењу. На накнадни упит Заштитника грађана када је 

примило пресуду Управног суда и када је проследило списе предмета на допуну 
вештачења, Министарство је одговорило да је пресуду примило 30. маја 2011. године, а да 
је списе предмета проследило другостепеном органу вештачења 15. марта 2012. године, 
односно, после  девет и по месеци. 

Чланом 69 ставом 2 Закона о управним споровима3 прописано je: „Ако према природи ствари у 
којој је настао управни спор треба уместо поништеног управног акта донети други, 
надлежни орган је дужан да тај акт донесе без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од 
дана достављања пресуде, при чему је надлежни орган везан правним схватањем суда, као и 
примедбама суда у погледу поступка.” Супротно овој императивној норми,  Министарство 
рада и социјалне политике ни после више од годину дана није донело решење у извршењу 
пресуде Управног суда. 

Чланом 9 Закона о државној управи4 прописано је да су органи државне управе дужни да 
странкама омогуће брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса, а 
чланом 7 Закона о општем управном поступку5 да су органи који воде поступак, односно 
решавају у управним стварима, дужни да обезбеде успешно и квалитетно остваривање и 
заштиту права и правних интереса физичких лица, правних лица или других странака.  

Поред тога, „добра управа“ подразумева активан, ангажован став органа јавне власти према 
обављању послова из свог делокруга и законито вршење тих послова ради остваривања циља 
због кога су органу дата јавна овлашћења. Уместо тога, Министарство се понашало 

                                                      

3 „Службени гласник Републике Србије“, бр.  111/2009. 
4
 „Службени гласник РС“, бр. 79/2005 i 101/2007. 

5 „Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010) 
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пасивно и крајње немарно у погледу омогућавања притужиљи да оствари своја права, на 
шта указује чињеница да је Министарство проследило списе предмета органу вештачења 
у другостепеном поступку тек после девет и по месеци од добијања пресуде Управног 
суда!  

Утврђене чињенице условиле су на то да је Заштитника грађана заузео став да је 
Министарство нечињењем, односно непоступањем сагласно закону и правилима „добре 
управе“, ускратило притужиљи право да предузима одговарајуће правне радње и иницира 
правне поступке како би  заштитила своја права и правне интересе. 

На основу утврђених чињеница и околности, Заштитник грађана је утврдио пропусте у раду 
Министарства за рад и социјалну политику и сагласно члану 31. став 2. Закона о Заштитнику 
грађана упутио препоруке овом органу како ради отклањања уочених недостатака у раду, 
тако и с циљем унапређења остваривања права грађана и спречавања сличних пропуста у 
будућности. 

 

 

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

 

др Горан Башић 

 

 

Доставити: 

-  Министарству рада и социјалне политике Републике Србије 

-  Законском заступнику притужиље  

 

 

 

 

 

 


