
 

 

На основу чл. 142. и 144. став 1. Закона о државним службеницима (“Службени 

гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07,67/07-исправка, 116/08, 

014/09 и 99/14), Жалбена комисија Владе - Веће у саставу: Веселин Лекић, председник 

Већа, Снежана Новићевић и Лепосава Тошић, чланови Већа, одлучујући по жалби А.А., 

пореског службеника Министарства финансија – Пореска управа, на Решење 

Министарства финансија – Пореска управа, број: … од 18. септембра 2017. године, у 

предмету - солидарна помоћ, на својој седници од 21. децембра 2017. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Одбија се жалба А.А., пореског службеника Министарства финансија – Пореска 

управа, на Решење Министарства финансија – Пореска управа, број: … од 18. септембра 

2017. године, као неоснована. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Првостепени орган  Министарство финансија – Пореска управа, донео је Решење 

број: … од 18. септембра 2017. године, којим се А.А. пореском службенику Министарства 

финансија – Пореска управа, Експозитура Б, одобрава солидарна помоћ у износу од … 

динара, због смрти члана уже породице запосленог. 

Незадовољан наведеним решењем А.А. поднео је жалбу, преко првостепеног 

органа, коју је Жалбена комисија Владе примила дана 23. новембра 2017. године. 

У жалби се наводи да се ожалбено решење побија из свих законом предвиђених 

разлога; да се позива на примену члана 47а Посебног колективног уговора за државне 

органе; да посебно истиче незадовољство износом одобрене солидарне помоћи јер је имао 

значајне трошкове поводом смрти супруге, при чему му је једно дете незапослено, а друго 

само повремено радно ангажовано. Предлаже да другостепени орган ожалбено решење 

поништи и да му у поновном поступку буде одобрена солидарна помоћ у износу од две 

просечне зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку 

органа надлежног за послове статистике. 

               Првостепени орган је у свом изјашњењу број: … од 14.11.2017. године, обавестио 

Жалбену комисију Владе да је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног 

лица. Даље, првостепени орган наводи да остаје при разлозима из образложења ожалбеног 

решења те предлаже да се жалба одбије као неоснована.  

 Жалбена комисија Владе – Веће, разматрајући жалбу именованог, ожалбено 

решење и све списе предмета, утврдила је следеће:  

Законом о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-

исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 99/2014) прописано је да 

државни службеник има право жалбе на решење којим се одлучује о његовим правима и 

дужностима, ако жалба тим законом није изричито искључена (члан 16. став 1); да се 

жалба изјављује у року од осам дана од дана пријема решења, ако тим законом није 

одређен краћи рок (члан 16. став 2); да о жалбама државних службеника на решења којима 
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се у управном поступку одлучује о њиховим правима и дужностима одлучују жалбене 

комисије (члан 142. став 1); те да о жалбама државних службеника из органа државне 

управе, служби Владе и Републичког јавног правобранилаштва одлучује Жалбена 

комисија Владе (члан 144. став 1).  

Чланом  43. став 1. тачка 6. Посебног колективног уговора за државне органе 

(„Службени гласник РС”, бр. 25/15) прописано је да запослени има право на солидарну 

помоћ за случај помоћи члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за 

случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице. Ставом 2. 

истог члана прописано је да се члановима уже породице у смислу овог члана сматрају 

брачни друг, ванбрачни друг, деца, рођени браћа и сестре, браћа и сестре по оци и мајци, 

родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ. 

Увидом у само ожалбено решење и списе предмета, Жалбена комисија Владе - 

Веће утврдило је да је именовани дана 25.08.2017. године, поднео захтев за остваривање 

солидарне помоћи због смрти супруге која је преминула 23.05.2017. године; да је уз захтев 

приложио Извод из матичне књиге венчаних и Извод из матичне књиге умрлих за 

супругу; да је Комисија за утврђивање права запослених за исплату солидарне помоћи, 

имајући у виду ограничена финансијска средства, донела Одлуку број: службено/2017 од 

09.02.2017. године да се за смрт члана уже породице (супруга, родитељ или други, изузев 

деце) додељује помоћ у висини од … динара те да предлог одлуке о додели солидарне 

помоћи доноси Комисија за разматрање захтева за исплату солидарне помоћи запосленима 

у Пореској управи а према висини предвиђеној у наведеној Одлуци, која се примењује на 

све запослене у Пореској управи, без изузетка; да је Комисија за разматрање захтева за 

исплату солидарне помоћи запосленима у Пореској управи, на седници одржаној 

01.09.2017. године, донела предлог одлуке број: … да се исплата солидарне помоћи 

именованом одобри у износу од … динара, имајући у виду ограничена финансијска 

средства опредељена за ову намену; да је донето ожалбено решење којим се именованом 

одобрава солидарна помоћ у износу од … динара, због смрти члана уже породице 

запосленог. 

Према томе, ценећи наводе из жалбе, сваки понаособ као и жалбу у целини, 

изјашњење првостепеног органа, као и важеће прописе, Жалбена комисија Владе – Веће, 

утврдило је да је првостепени орган правилно спровео поступак, потпуно утврдио 

чињенично стање и правилно применио материјални пропис и утврдио да се, имајући у 

виду Одлуку Комисије за утврђивање права запослених за исплату солидарне помоћи и 

ограничена финансијска средства опредељена за ову намену, именованом одобрава 

солидарна помоћ у износу од … динара, због смрти члана уже породице запосленог.  

Поводом навода жалбе којима се жалилац позива на примену члана 47а Посебног 

колективног уговора за државне органе, ова Комисија – Веће указује да исти нису од 

утицаја на друкчију одлуку у овој управној ствари будући да се наведеном одредбом 

уређује право на годишњу награду запосленом, а које није предмет одлучивања у 

конкретној управној ствари. 

 Жалбена комисија Владе – Веће размотрило је и остале наводе жалбе (којима се 

указује да је имао значајне трошкове поводом смрти супруге, да му је једно дете 

незапослено а друго само повремено радно ангажовано), али их посебно не образлаже, 

будући да исти нису предмет одлучивања у конкретној управној ствари, односно исти 

немају утицај на друкчију одлуку другостепеног органа. 
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Имајући у виду изнето Жалбена комисија Владе – веће је одлучило као у изреци 

овог решења, а сагласно члану 170. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, број 18/2016). 

 

Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и 

против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од 

дана његовог пријема, подношењем тужбе суду непосредно или поштом, уз коју се 

доставља препис тужбе и прилога за тужени орган и за свако заинтересовано лице, ако 

таквих лица има. 

 

Решено у Жалбеној комисији Владе Решењем 

број: 553-00-67/2017-01, дана 21. децембра 2017. године. 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                                                         ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ВЛАДЕ 

 

                                                             Веселин Лекић 

 

 

Доставити: 

-жалиоцу, преко првостепеног органа, 

-првостепеном органу, 

-у архиву 

 

  

 

 


