
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

15 – 1524 / 09
Б е о г р а д

дел.бр. 11346     датум 10. 12. 2009

На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/06) 
и чл. 1. став 1 и 31. ст. 1 и 2 Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“ бр. 
79/05 и 54/07), у поступку контроле законитости и правилности рада Министарства рада 
и социјалне политике, Заштитник грађана

У Т В Р Ђ У Ј Е

Министарство рада и социјалне политике - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом 
начинило  је  пропуст  у  поступку  расписивања  јавног  конкурса  (позива)  за 
финансирање пројеката социјално-хуманитарних организација са циљем унапређења 
положаја  особа  са  инвалидитетом  који  је  објављен  у  дневном  листу  Данас  од  11. 
новембра 2009. године и на веб сајту Министарства рада и социјалне политике.

Пропуст  се  огледа  у  томе  што  је  условима  конкурса  неоправдано,  тј.  неосновано 
искључена  могућност  да  у  конкурсу  учествују  организације  које  претходно  нису 
прошле посебан програм едукације за писање пројеката и семинар о методологији 
рада  које  је  (едукацију  и  семинар)  већ  организовало  министарство  које  расписује 
конкурс.

Ради отклањања пропуста, односно остварења права грађана, Заштитник грађана упућује 
Министарству рада и социјалне политике

П Р Е П О Р У К У

Потребно  је  да  Министарство  рада  и  социјалне  политике  одреди  нови  рок  за 
достављање предлога пројеката, у истом временском трајању како је било предвиђено 
првобитним објављивањем Јавног позива, а свакако без неоснованог критеријума.

Министарство рада и социјалне политике, обавестиће Заштитника грађана без одлагања, 
а најкасније у року од 60 дана од дана пријема ове  препоруке о поступању по њој.

Разлози

Заштитнику  грађана притужбом  се  обратило  више  организација  које  се  баве 
унапређивањем положаја особа са инвалидитетом и оспорило правилност јавног позива 
за финансирање пројеката који је расписало Министарство рада и социјалне политике  у 
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дневном листу Данас од 11. новембра 2009. године, као и на веб сајту Министарства рада и 
социјалне политике.

Подносиоци  притужби  оценили  су  да  им  један  услов,  тј.  критеријум  јавног  позива 
неосновано и на  некоректан начин ускраћује  могућност  да  учествују  у  подели јавних 
средстава намењених унапређењу положаја  особа са инвалидитетом.  Тај  услов од њих 
захтева доказе  да су  „...прошли едукацију за писање предлога  пројекта и да поседују 
потврду  са  семинара  'Промена  методологије  за  подршку  организацијама  особа  са 
инвалидитетом'  реализованог  у  оквиру  пројекта  'Пружање  унапређених  услуга  на 
локалном  нивоу'  (ДИЛС),  реализованог  од  стране  Министарства  рада  и  социјалне 
политике – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом'“.

Подносиоци притужби указали су и да претходно нису јавним позивом били обавештени 
о поменутој едукацији, односно семинару.

Заштитник грађана је установио да је Министарство рада и социјалне политике – Сектор 
за заштиту особа са инвалидитетом расписао конкурс за подношење предлога пројеката 
за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, у коме се као један 
од  услова  за  учешће  на  конкурсу  наводи  да  су  организације/удружења    „...прошли 
едукацију  за  писање  предлога  пројекта  и  да  поседују  потврду  са  семинара  'Промена 
методологије за подршку организацијама особа са инвалидитетом' реализованог у оквиру 
пројекта  'Пружање  унапређених  услуга  на  локалном нивоу'  (ДИЛС),  реализованог  од 
стране  Министарства  рада  и  социјалне  политике  –  Сектора  за  заштиту  особа  са 
инвалидитетом'' .

Став 1 преамбуле Устава Републике Србије, као и члан 21. став 1 Устава; члан 1 Протокола 
12 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода Савета Европе („Сл. лист 
СЦГ - Међународни уговори“, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 - испр.), те  члан  4. ст. 1 и 2 
Закона  о  забрани  дискриминације („Сл.  гласник  РС“,  бр.  22/2009).  и  други  прописи 
гарантују право на равноправан третман грађана, тј. забрањују дискриминацију. 

Став је Заштитника грађана да равноправан третман грађана (и њихових удружења) 
од стране органа јавне власти у пракси значи, између осталог,  и да сви услови под 
којима  грађани  и  удружења  могу  учествовати  у  конкурсима  за  расподелу  јавних 
средстава  морају  бити  сврсисходни  и  не  смеју  неоправдано  фаворизовати,  нити 
искључивати било ког потенцијалног учесника конкурса.

Организације  које  су  заинтересоване  за  средства  која  Министарство  рада  и  социјалне 
политике додељује по основу предлога пројеката који имају за циљ унапређење положаја 
особа  са  инвалидитетом,  а  која  се  обезбеђују  из  јавних  прихода  (Буџетски  фонд  за 
програме социјално-хуманитарних организација и средства опредељена по основу Закона 
о играма на срећу) стављене су у суштински неједнак положај по основу учествовања—
неучествовања  на  семинару   под  називом   „Промена  методологије  за  подршку 
организацијама особа са инвалидитетом''. На овај начин су неке од ових организација  a 
priori дисквалификоване,  односно  фактички  онемогућене  да  у  условима  правичне 
конкуренције остваре право на доделу предвиђених средстава.

Министарство  рада  и  социјалне  политике  је  након  усмене  интервенције  заштитника 
грађана Саше Јанковића код министра Расима Љајића уклонило спорни критеријум у 
Јавном позиву са сајта Министарства 24. 11. 2009. године, два дана пре истека конкурса. 

Заштитник грађана поздравља тако брзу реакцију Министарства,  која је  имала за циљ 
отклањање  поменуте  неправилности,  али  и  закључује  да  овим  поступком  нису  у 
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потпуности отклоњене неправилности,  тј.  последице тих неправилности,  односно није 
дата примерена могућност свим заинтересованим организацијама да учествују на Јавном 
позиву  јер  је  преостали  период  за  пријављивање  био  сувише  кратак  за  равноправно 
учешће на конкурсу.

На  основу  свих  утврђених  чињеница  и  околности,  Заштитник  грађана,  је  утврдивши 
пропуст  у  раду  Министарства  рада  и  социјалне  политике,  сагласно  члану  31.  став  2. 
Закона о Заштитнику грађана, упутио органу управе препоруку чији је циљ да, поред 
тога  што  је  Министарство  већ  отклонило  уочени  пропуст,  свим  потенцијалним 
учесницима конкурса по јавном позиву буде пружена равноправна могућност да на њему 
учествују и тако се повреда њихових права исправи.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саша Јанковић

Доставити и :
-  подносиоцу притужбе
- у списе предмета
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