
ОДРЕДБА ЧЛАНА 143. СТАВ 1. ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  79/05...104/09),  НИЈЕ  ОД  УТИЦАЈА  НА  ОБАВЕЗУ 

ТУЖЕНОГ  ОРГАНА  ДА  РЕШЕЊЕМ  ОДЛУЧИ  О  ЖАЛБИ  ТУЖИЉЕ  КАДА  СУ 

ИСПУЊЕНИ  УСЛОВИ  ИЗ  ЧЛАНА  19.  ЗАКОНА  О  УПРАВНИМ  СПОРОВИМА 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  111/09),  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ТУЖБЕ  ЗБОГ  ЋУТАЊА 

УПРАВЕ.

Одредбом члана 143. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник 

РС“, бр. 79/05...104/09), прописано је да је Жалбена комисија дужна да одлучи о жалби у року 

од 30 дана од дана њеног пријема ако овим законом није друкчије одређено, иначе се сматра 

да је жалба одбијена.

Одредбом члана 19. став 1. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“; 

бр. 111/09), прописано је да ако другостепени орган, у року од 60 дана од дана пријема жалбе 

или  у  законом  одређеном  краћем  року,  није  донео  решење  по  жалби  странке  против 

првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву 

странке поднетом другостепеном органу,  странка по истеку тог рока може поднети тужбу 

због недоношења захтеваног акта.     

Из образложења:

„Тужиља у тужби наводи да је против решења првостепеног органа Т. управног округа 

у  П.,  број  ...  од  ...  године,  којим решењем је  почев  од ...  године остала  нераспоређена у 

Стручној служби Т. управног округа, дана ... године поднела жалбу туженом органу, о којој 

тужени орган није одлучио у року од 60 дана,  а ни у накнадно датом року од 7 дана по 

ургенцији тужиље од ... године.

Тужени орган је доставио Суду 01.12.2011. године списе предмета који се односе на 

престанак радног односа тужиље, као и одговор на тужбу, у којем наводи да је радно правни 

статус  тужиље  као  нераспоређеног  државног  службеника  промењен  престанком  радног 

односа, по њеном писменом отказу пре истека рока од два месеца, па стога предлаже да Суд 

тужбу одбаци, као беспредметну. 

 Из доказа поднетих уз тужбу се види да је тужиља дана 05.03.2010. године поднела 

жалбу туженом органу, а 01.10.2011. године, ургенцију истом органу да у накнадно датом 

року од 7 дана одлучи о њеној жалби.

 Полазећи од наведеног, те одредбе члана 33. став 2. Закона о управним споровима, 

Управни суд је нашао да су се, у конкретном случају, стекли услови за одлучивање без јавне 

расправе,  јер  из  навода тужбе и  доказа  приложених уз  тужбу,  произлази да  су испуњени 



услови прописани  одредбом члана 19. Закона о управним споровима, за подношење тужбе 

због ћутања управе. 

Стога, указивање туженог органа да је тужиљи решењем првостепеног органа број ... 

од ... године, престао радни однос закључно са ... године, због отказа од стране запослене - 

тужиље, није од утицаја на решење ове управне ствари, односно на обавезу туженог органа 

да решењем одлучи о жалби тужиље.

На другачију одлуку Суда није од утицаја ни одредба члана 143.  став  1.  Закона о 

државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05...104/09), којом је прописано да 

је Жалбена комисија дужна да одлучи о жалби у року од 30 дана од дана њеног пријема ако  

овим законом није друкчије одређено, иначе се сматра да је жалба одбијена. Ово стога, јер 

цитирана одредба члана 143. став 1. Закона, није од утицаја на обавезу туженог органа да 

решењем одлучи о жалби тужиље када су испуњени услови из члана 19. Закона о управним 

споровима, за подношење тужбе због ћутања управе.    

У конкретном случају суд налази да су испуњени услови из члана 19. став 1. Закона о 

управним  споровима  („Службени  гласник  РС“,  број  111/2009)  за  подношење  тужбе  због 

ћутања управе, па је одлучио као у диспозитиву ове пресуде на основу одредбе члана 44.  

наведеног Закона, те у смислу одредбе цитиране одредбе члана 79. став 1. Закона о изменама 

и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 

101/2010), наложио да надлежни орган донесе решење о жалби тужиље.“

( Из пресуде Управног суда У. 11731/11 од 02.07.2012. године ) Сентенцу саставила: Сандра  

Газетић, саветник Управног суда )
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                                                                                                         _____________________


