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Реnублика Србија 
Жалбена комисија Владе 
Број: 112-01-00430/20 17-01 

Датум: О 1. фебруар 20 1 8. године 
Београд 

УШАВНИСУД 

ТУЖИЛАЦ: С  М , БЕОГРАД 

ТУЖЕНИ:ЖАЛБЕНАКОМИСИЈАВЛАДЕ 
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ради поништаја решеља Жалбене комисије Владе бр. 

112-01-00430/2017-01 од 16. нонембра 2017. године 

Поводом m-.-ra 18 У. 19797/17 од 08.јануара 2018. године (Жалбеној комисији 
Владе достављен 18. јануара 2018. године), којим достављате тужбу Сл  Мл . 

r<ora застуnа Синдикат nолиције Слога, Драган Жебељан, достављамо све списе који се 
односе на предмет, као и 

ОДГОВОР НА ТУ)ЈСБУ 

Првостеnени орган, Министарство унуrрашњих послова, Сектор за ванредне 

ситуације, донео је у nоновном поступку Решење 09 број: 112-700117-1 од 21. августа 2017. 
године, којим се главни полицијски инспектор  С  распоређује са 
О 1.05.20 16. године на радно место инспектор за координацију управљање ризиком од удеса 
и других несрећа, (ОСЛ VII-1 ), Одељење за координацију управљање ризиком од 

елементарних непогода, Управа за уnрављаље ризиком, Сектор за ванредне ситуације, 
утврђено под редним бројем 09.114 у Правилнику о унутрашњем уређељу и 

систематизацији радних места у Министарству унутраu:rњих послова О 1 Стр. по в. број: 
2149/2016 од 2. марта 2016. године и 02 број: 415/16-236-исправка од 08.јуна 2016. године 
у свом звањ у. 

Жапбена комисија Владе, као другостепени орган, разматрајући жалбу на ово 
решење, побијано решење као и све списе које се односе на предмет својим решењем , број: 

112-01-430/2017-01 од 16. новембра 201 7. године, одбио је жалбу као неоснова11у. 

Жалбена комисија Владе у свему остаје при разлозил1а из образложења 

осnорено г решења. 



С об_зиром на наведено, као и да тужилац није навео нове чињенице и до ка:: 
односно разлоге који битно мењају стање ове управне ствари, предлажемо да се тужi 

одбије као неоснована. 

Истовремено подносимо захтев да се судија Томислав Медвед изузме 

поступку одлучивања у овом управном спору по тужби С а Мл а nроп 
тужене Жалбене комисије Владе будући да постоје окоmюсти које изражавају сумњу 

погледу његове објективности и пристрасности када је у питању Жалбена комисија Вла.L 

Републике Србије. 

Прилог: 

- списи предмета са Заnисником о 
већању и гласању број: 112-0l-
00430/2017-01 од 16. новембра 2017. 
године и доставницом о уручењу 

решења, (укупно 21 прилога). 
-112-01-840/2016-01 ) 112-01-191/20] 7-
01 

л-
_,--
\ 0 




