
 

 

Број: I-ОП-1-137/17 

Дана: 13. jуна 2017. године 

НОВИ САД 

aб 

 

 

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман након спроведеног поступка по притужби М.З, 

законског заступника М.С. из В. у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске 

одлуке о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману („Службени лист АП Војводине“ 

број 37/2014, 40/2014 и 54/2014) Покрајинском секретаријату за социјалну политику, 

демографију и равноправност полова, упућује следеће 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова учинио је пропуст у раду будући да ни након протека више од пет месеци од 

дана доношења пресуде у управном спору, није донео решење у поновном поступку број 

107-553-314/2008. 

 

Ово мишљење биће објављено на Интернет страници Покрајинског заштитника 

грађана - омбудсмана, након уручења Покрајинском секретаријату за социјалну 

политику, демографију и равноправност полова. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману обратио се З.М, законски заступник С.М. из 

В, Улица _________, притужбом на рад Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 

демографију и равноправност полова. Подноситељ притужбе истиче да је решењем 

Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију (правног 

следбеника горе наведеног Секретаријата)  број 107–553-314/2008 од 11.05.2015. године 

поништено и враћено на поновно поступање Пресудом  Управног суда број 20У 8227/15 од 

13.01.2017. године, али да ни након протека више од два месеца поступајући другостепени 

орган у поновном поступку није донео решење. Сходно наведеном, подноситељ притужбе 

указује да се неоправдано одуговлачи поступак признавања права на увећани додатак за 



 

 

помоћ и негу другог лица, чиме он  као законски заступник и његова ћерка  као корисник 

туђе неге и помоћи трпе знатну штету.  

 

Поступајући по притужби Покрајински заштитник грађана - омбудсман упутио је захтев 

Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова да 

се изјасне о наводима из притужбе. 

 

У изјашњењу Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова број 107-553-314/2008 од 18.05.2017. године се истиче да је 

поступајући по налозима и упутствима Пресуде Управног суда број  У.8227/15 од 13.01.2017. 

године, другостепени орган проследио предмет М.С. на допунско вештачење Одељењу за 

медицинско вештачење Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање, али да до 

дана састављања изјашњења исто није достављено, те да из тог разлога решење у поновном 

поступку није донето. 

 

Увидом у целокупну документацију Покрајински омбудсман је утврдио следеће: 

 

- да је управни поступак по захтеву М.С. из В. за остваривање права на увећани додатак 

за помоћ и негу другог лица покренут 2007. године пред Центром за социјални рад 

Вршац,  

- да је захтев за остваривање права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица  

решењем  број 03-353-757-1311/07  од 15.11.2007. године одбијен,  

- да је другостепени орган својим решењем број 107-553-00314/2008-02 од 19.03.2008. 

године одбио жалбу на првостепено решење, 

- да је Пресудом Окружног суда Посл.бр.У 225/08 од 04.09.2009. године поништено 

решење број 107-553-00314/2008-02 од 19.03.2008. године и поступак враћен на 

поновно одлучивање. 

- да је након поновног поступка, донето  ново решење о одбијању жалбе, што је довело 

до тога да је пред Управним судом о истој правној ствари донето још четири пресуде: 

У.16100/10 од 09.03.2011. године, III-2 У8896/11 од 11.10.2013. године У. 19718/13 од 

20.02.2015. године и У 8227/15 од 13.01.2017. године. 

 

На основу овако утврђеног чињеничног стања може се утврдити да надлежни Секретаријат 

приликом доношења решењау жалбеном поступку очигледно није уважавао налоге и 

упутства Окружног, односно Управног суда у погледу прибављања потпуног налаза, оцене и 

мишљење другостепеног органа вештачења неопходног за доношење правилног решења у 

предметној управној ствари, односно да није Управном суду у списима предмета 

прослеђивао налаз, мишљење и оцену  на основу којег је првостепени орган донео решење. 

 

Чланом 69. став 2. Закона о управним споровима („Сл. гласник Р. Србије“ број 111/2009) је 

прописано да 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.  

Покрајински заштитник грађана - омбудсман стекао је уверење да је Покрајински 

секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова начинио пропуст у 

раду будући да: 

 

 након поништавања решења број 107-553-314/2008 од 11.05.2015. године није у року 

одређеном чланом 69. Закона о управним споровима донео нови управни акт,  

 су дугогодишњим непоступањем по налазима Управног суда у целости нарушена 

основана начела управног постпка, која се односе на ефикасност и економичност 

управног поступка. 
 

 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, Покрајински заштитник грађана-омбудсман је 

заузео став као  у диспозитиву. 

 

 

 

С поштовањем, 

        ЗАМЕНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ 

          ОМБУДСМАНА 

 

                                                                                                 Анико Ширкова 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


