
 

 

           
Република Србија        

УПРАВНИ СУД 

8 Уи 187/10 (2005) 

16.12.2010. године 

      Б е о г р а д 

 

 

 УПРАВНИ СУД, већу састављеном од судија: Душанке Марјановић, 

председника већа, Зорице Китановић и Руже Урошевић, чланова већа, са судским 

саветником Ксенијом Ивановић, као записничарем, одлучујући по захтеву Т. Н., из 

П., Улица … , са боравиштем у С., Улица …, коју заступа Т. Т., адвокат из Б., 

Улица … , за доношење решења у извршењу пресуде Окружног суда у Призрену са 

седиштем у П. У.бр.1/05 од 18.07.2005. године, у предмету пензијском, у нејавној 

седници већа одржаној дана 16.12.2010. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     УСВАЈА СЕ захтев Т. Н. и решава: 

 Жалба Т. Н. се уважава и налаже Републичком фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање – Исплатној служби за К. и М. да у року од 30 (тридесет) 

дана одлучи по њеном захтеву од … године. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Т. Н. из С. је дана … године поднела Окружном суду у Призрену са 

седиштем у Пожаревцу, захтев за доношење управног акта у извршењу пресуде 

Окружног суда у Призрену са седиштем у Пожаревцу У.бр.1/05 од 18.07.2005. 

године, којом је уважена њена тужба и наложено Републичком фонду ПИО да 

донесе решење по жалби тужиље. У захтеву је навела да се по протеку рока од 30 

дана обратила Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање 

запослених дана … године са захтевом да у даљем року од 7 дана поступи по 

пресуди Окружног суда у Призрену и донесе решење по жалби изјављеној против 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених – Исплатне 

службе за К. и М. због недоношења решења по њеном захтеву од … године за 

исплату пензије на привремену адресу. Како тужени орган и у даљем року од 7 дана 
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није поступио по наведеној пресуди, сматра да су се стекли законски услови да суд 

сам донесе решење по жалби тужиље и тако реши ову управну ствар. 

 

 Управни суд, који је 01.01.2010. године, сагласно одредби члана 29. став 1. 

и члана 90. став 1. Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС” бр.116/08 и 

104/09), преузео нерешене предмете управних спорова покренутих пред Врховним 

судом Србије и окружним судовима до 31.12.2009. године, затражио је на основу 

члана 63. став 2. Закона о управним споровима (“Службени лист СРЈ”  бр.46/96), 

чије се одредбе примењују на основу члана 77. став 1. Закона о управним 

споровима (“Службени гласник РС” бр.111/09), од Републичког фонда ПИО 

запослених Дирекција Б. обавештење о разлозима због којих није донет акт у 

извршењу пресуде Окружног суда у Призрену број У.1/05 од 18.07.2005.године. 

 

 Поступајући по захтеву Управног суда, тужени орган је дописом … од … 

године достављеним суду … године обавестио суд да је упутио странци закључак о 

обезбеђењу доказа број … од … године, као и замолницу СУП-у С. од … године 

ради провере пријаве боравка именоване у циљу окончања поступка по захетву 

странке и поступања по пресуди. По поновљеном захтеву који му је достављен … 

године није се изјаснио у којој фази се налази поступак, односно да ли је 

поступљено у извршењу пресуде Окружног суда у Призрену број У.1/05 од 

18.07.2005.године и одлучено по жалби. 

 Како надлежни орган, сходно одредби члана 63. став 1. није донео одлуку 

по жалби странке у поступку извршења пресуде Окружног суда у Призрену број 

У.1/05 од 18.07.2005.године, а дато обавештење не оправдава неизвршење судске 

одлуке, Управни суд је нашао да су испуњени прописани услови из члана 63. став 2. 

Закона о управним споровима да суд донесе решење које у свему замењује акт 

надлежног другостепеног органа. 

 

 Наиме, из списа предмета Окружног суда у Призрену са седиштем у П., се 

види да је Т. Н. поднела захтев Републичком фонду ПИО – Исплатној служби за К. 

и М. дана … године, у коме наводи да пензију не прима од друге половине 

фебруара …  године, због чега тражи да јој се омогући право на пензију коју је по 

закону остварила, чиме би јој се омогућило издржавање, као и исплату заосталих 

неисплаћених пензија за период од … до … године. Пошто решење по њеном 

захтеву није донето у року од месец дана, странка је … године поднела жалбу 
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Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Б., због “ћутања 

администрације”, односно због недоношења решења по захтеву од … године. 

 

 Како првостепени орган о захтеву странке није одлучио у року 

прописаном чланом 208. став 1. Закона о општем управном поступку (“Службени 

лист СРЈ” бр.33/97 и 31/01), Управни суд је, применом члана 63. став 2. Закона о 

управним споровима  (“Службени лист СРЈ”  бр.46/96), и члана 236. став 1. Закона 

о општем управном поступку усвојио жалбу Т. Н. и наложио првостепеном органу 

да одлучи о њеном захтеву, с тим што ће  претходно утврдити шта је тачно предмет 

захтева странке, а након тога ће оценити да ли поднети захтев представља 

облигациони захтев или захтев за извршење правоснажног решења, од чега зависи 

стварна надлежност органа. 

 

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 

дана 16.12.2010. године, 8 Уи. 187/10 (2005) 

 

Записничар               Председник већа - судија 

Ксенија Ивановић,с.р.                                                       Душанка Марјановић,с.р. 

                                                                                              

За тачност отправка 

Управитељ писарнице 

Дејан Ђурић 

ЈЗ 


