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1. Садржај
Садржај информатора је израђен тако да се из наслова у садржају, коришћењем функције
(ctrl+click to follоw link) може директно прећи на место у информатору које одговара
одређеном наслову из садржаја. Повратак на садржај се обавља на исти начин.
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1.

Основни подаци о државном органу и Информатору о раду
1.1 Основни подаци о Заштитнику грађана

Заштитник грађана је независан државни орган који штити права грађана и контролише рад
органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса
Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и установа којима су
поверена јавна овлашћења. Заштитник грађана Републике Србије је мр Зоран Пашалић.
Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права.
Седиште Заштитника грађана: Улица Делиградска бр.16, 11 000 Београд;
Радно време: 08,30 – 16,30 - радним даном
Телефонске информације: 09,00 – 16,00 – радним даном
ЛОГО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8 4 . 1 1
МАТИЧНИ БРОЈ: 1 7 7 0 9 7 0 4
ПИБ:1 0 5 2 9 6 0 2 6

Пријем странака: Пријемна служба Заштитника грађана прима странке и притужбе сваког
радног дана од 09,00-16,00 часова, у свом седишту у Београду, улица Делиградска број 16.
Контакт с Пријемном службом грађани могу остварити и путем телефона на број 011/2068-100,
радним данима од 09,00-16,00 часова.
У случају хитности (за посебно тешке случајеве кршења људских права, чије се пријављивање
не може одложити) грађани могу контактирати Пријемну службу и на број мобилног телефона
064/8768-505 који је дежуран сваког радног дана од 17,00 – 22,00 часа и нерадним данима од
08,00 – 20,00 часова.
На позив грађана који нису у могућности да сами или уз помоћ других лица сачине притужбу
нити да посете пријемне канцеларије Заштитника грађана (тежи облици инвалидитета, дужи
период стационарног лечења и тд.), стручни тим ове институције ће их посетити на адреси коју
пријаве како би се са њима обавио разговор или узела притужба на записник.
Факс: 011/2068-182
е-маил: zastitnik@zastitnik.rs
Адресе, телефони и радно време локалних канцеларија:
ОПШТИНА

АДРЕСА

Бујановац

Карађорђев трг ББ,

Прешево

Саве Ковачевића 12

Медвеђа

Јабланичка 63

РАДНО ВРЕМЕ
8.30-16.30
Понедељак и
уторак
Среда и четвртак
Петак

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
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1. Основни подаци о државном органу и Информатору о раду
1.2 Основни подаци о Информатору о раду Заштитника грађана
Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за
објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“ број 68/10 од 21.09.2010.)
које је ступило на снагу 29.09.2010. године.
Садржај Информатора је израђен тако да се са странице на којој се налази садржај, кликом
може директно прећи на место у информатору које одговара одређеном наслову из садржаја
коришћењем функције (ctrl+click to follow link). Истим поступком се врши повратак на
садржај.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права
заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама
које поседује или којима располаже Заштитник грађана Републике Србије у оквиру делокруга
свога рада.
Овај Информатор је објављен дана 18.08.2008. године на интернет страници Заштитника
грађана на адреси: http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/component/content/article/132
под насловом „Информатор о раду“ Заштитника грађана.
Заинтересована лица могу, у просторијама Заштитника грађана, Делиградска 16, Београд,
канцеларија број 6, приземље, извршити увид у или добити снимак електронског примерка
Информатора на медиј заинтересованог лица или на медиј органа, или, у изузетним
случајевима, без накнаде трошкова добити штампану копију Информатора или делова
Информатора за које је лице заинтересовано.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године

6

2. Организациона структура Заштитника грађана
2.1 Одлука о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана

На основу члана 38. Закона о заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/05
и 54/07) и члана 134. Пословника Народне скупштине Републике Србије ("Службени
гласник РС", бр. 56/05 - пречишћен текст и 81/06),
Народна скупштина Републике Србије, на Првој седници Другог редовног заседања у
2007. години, одржаној 5. новембра 2007. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

(Сл. гласник РС бр. 100/07)
Основни текст на снази од 06/11/2007 , у примени од 06/11/2007

I
Народна скупштина Републике Србије даје сагласност на:
1. Одлуку о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана,
2. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у Стручној
служби Заштитника грађана, са исправком од 3. септембра 2007. године.

II
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 34
У Београду, 5. новембра 2007. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
др Оливер Дулић, с.р.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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2. Организациона структура Заштитника грађана
2.2 Одлука о образовању локалних канцеларија

На основу члана 3. став 2. Закона о Заштитнику грађана ("Службени
гласник РС", бр. 79/2005 и 54/2007), доносим
Одлуку о образовању локалних канцеларија у Прешеву, Бујановцу и
Медвеђи
Одлука је објављена у "Службеном
гласнику РС", бр. 91/2009 од 6.11.2009.
године.
I
Образују се локалне канцеларије Заштитника грађана у општинама
Прешево, Бујановац и Медвеђа, ради повећања доступности
институције Заштитника грађана и остваривања ефикасније заштите
и унапређења људских и мањинских слобода и права грађана на том
подручју.
Седишта канцеларија су:
1. у Прешеву, у згради Координационог центра за општине
Прешево, Бујановац и Медвеђу, Саве Ковачевића 12;
2. у Бујановцу, на адреси Трг Карађорђа Петровића, локал бр. 7;
3. у Медвеђи, у згради Културног центра општине Медвеђа,
Јабланичка 63.
II
Законом и Општим актом о организацији и раду стручне службе
Заштитника грађана уређује се обављање послова у канцеларијама и
пријем запослених за рад у њима.
III
Ова одлука се објављује у "Службеном гласнику РС" и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 1. јануара
2010. године.
Број 48-488-9547/09
У Београду, 4. новембра 2009. г.

Заштитник грађана
Саша Јанковић, с.р.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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2. Организациона структура Заштитника грађана
2.3 Заштитник грађана као Национални механизам за превенцију тортуре
Закон о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС - Међународни уговори", бр. 7/2011 од
1.8.2011. године.
Члан 1.
У Закону о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака ("Сл. лист СЦГ - Међународни
уговори", бр. 16/05 и 2/06), после члана 2. додаје се члан 2a који гласи:
Члан 2а
Одређује се Заштитник грађана да обавља послове Националног механизма за превенцију
тортуре.
У обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре Заштитник грађана
сарађује са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је статутом
предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода, у складу са
законом."
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије - Међународни уговори".

Законом је предвиђено да улогу Независног националног механизма за превенцију тортуре има
Заштитник грађана, који у вршењу послова Независног националног механизма сарађује са
Покрајинским омбудсманом и удружењима чији је статутом предвиђени циљ удруживања
унапређење и заштита људских права и слобода.
У оквиру свог новог делокруга рада и надлежности Заштитник грађана ће вршити посете, ради
превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, у
сваком месту под надлежношћу или управом Републике Србије где се налазе или се могу
налазити лица лишена слободе, чиме су на најпотпунији начин испуњене раније међународноправно преузете обавезе Републике Србије.
Опциони протокол уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака се, наиме, не односи само на затворе, казнено-поправне
заводе и полицијске станице, већ и на друга места на којима се налазе или могу налазити лица
лишена слободе, као што су специјалне болнице за психијатријске болести, психијатријске
установе, центри за притварање имиграната, казнено-поправни заводи за малолетнике и
слично.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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Заштитник грађана обавља послове националног независног механизма за праћење спровођења
Конвенције о правима особа са инвалидитетом, сходно Закону о потврђивању Конвенције о
правима особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС - Међународни уговори", број 42/09).
Заштитник грађана обавља послове националног известиоца у области трговине људима,
сходно Закону о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима
("Службени гласник РС - Међународни уговори", број 19/09).
Заштитник грађана има положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права
детета.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 17.03.2020. године
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2. Организациона структура Заштитника грађана
2.4 Организациона шема

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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Одлука Народне Скупштине Републике Србије о давању сагласности на Правилник
Заштитника грађана, објављена у Сл. гласнику 17. новембра 2015.
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Одлука Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања о
утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби
Заштитника грађана од 18. марта 2016.

13

14

Одлука Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања о
утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби
Заштитника грађана од 10. маjа 2017.
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2. Организациона структура Заштитника грађана
2.5 Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној
служби Заштитника грађана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
363– 241 / 2019
Београд
дел.бр. 6417 датум 1. 3. 2019.
На основу члана 38. став 3. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр.
79/05 и 54/07), члана 3. Одлуке о образовању и раду стручне службе Заштитника грађана од 19.
октобра 2018. године, члана 44 г и члана 46. Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17), члана 4. став 2. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних
места државних службеника („Службени гласник РС“, бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12,
84/14, 132/14, 28/15, 102/15, 113/15, 12/19 и 4/19), члана 3. Уредбе о разврставању радних места
намештеника („Службени гласник РС“, бр. 5/06 и 30/06), чл. 35, 36. и 37. Уредбе о одређивању
компетенција за рад државних службеника („Службени гласник РС“, бр. 4/2019)и Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у Стручној служби Заштитника грађана, а
у вези са чланом 13. став 1. и 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (Службени гласник РС број 68/15, 81/15 и 81/16 одлука УС) Заштитник
грађана, уз сагласност Народне скупштине Републике Србије, доноси
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ
СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
I УВОДНE ОДРЕДБE
Члан 1.
Овим правилником утврђују се: унутрашње организационе јединице, њихов делокруг и
међусобни однос; руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности
руководилаца унутрашњих јединица и начин сарадње са другим органима и организацијама;
број државних службеника који раде на положају и опис њихових послова; број радних места
по сваком звању (за државне службенике) и свакој врсти радних места (за намештенике);
називи радних места, описи послова радних места и звања (за државне службенике), односно
врсте (за намештенике) у које су радна места разврстана; потребан број државних службеника
и намештеника за свако радно место и услови за запослење на сваком радном месту у Стручној
служби Заштитника грађана.
У складу са начелом родне равноправности, сви називи радних места и други појмови у
овом правилнику употребљени у мушком граматичком роду подједнако обухватају и односе се
на лица женског и мушког рода.
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Члан 2.
У Стручној служби Заштитника грађана (у даљем тексту: Стручна служба) обављају се
послови:
- Поступања по притужбама грађана
- Предлагање законских и других иницијатива
- Пријема грађана и обављања других врста комуникација са грађанима
- Састављања годишњих, посебних и појединачних извештаја
- Промовисања заштите и унапређења људских права
- Припреме и остваривања свих облика сарадње са органима и институцијама
- Националног механизма за превенцију тортуре
- Хитно поступање
II УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
Члан 3.
За обављање стручних и административних послова из надлежности Заштитника грађана (у
даљем тексту: Заштитник) образују се следеће основне унутрашње јединице:
1.
Сектор за заштиту људских права и слобода и права лица лишених слободе;
2.
Сектор за заштиту права детета, равноправности полова и права особа са
инвалидитетом;
3.
Сектор за заштиту права припадника националних мањина и осталих мањинских права
и слобода;
4.
Сектор за пројекте;
5.
Сектор за нормативне послове;
6.
Сектор за опште послове;
7.
Сектор за пријем грађана;
8.
Сектор за материјално-финансијске послове;
9.
Сектор за информационе технологије.
У Заштитнику грађана се образују посебне унутрашње јединице:
1. Кабинет Заштитника грађана и
2. Одељење националног механизма превенције тортуре
3. Одељење за хитно поступање
4. Одељење за извештаје
5. Одељење за медије
III ДЕЛОКРУГ ОСНОВНИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
1. СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА И ПРАВА ЛИЦА
ЛИШЕНИХ СЛОБОДЕ
Члан 4.
У Сектору заштиту људских права и слобода и права лица лишених слободе обављају се
послови: Заштите и унапређења права грађана којима се обезбеђује одговарајући стандард
живота у друштву у области здравља, пензијског и инвалидског осигурања, социјалне заштите,
рада, образовања, омладине и спорта, културе и информисања и др; мирно уживање имовине и
економских права; поступања по притужбама физичких и правних лица (домаћих или страних)
које се односе на случајеве кршења социјалних и културних права, права у области пореске
политике, урбанизма и грађевинарства, комуналних делатности, пољопривреде и заштите
животне средине, привреде и саобраћаја, катастра непокретности, реституције, санирања
последица елементарних непогода као и права која се остварују на нивоу локалне самоуправе а
чије остваривање је регулисано републичким прописима и права лица лишених слободе;
контроле рада органа управе у погледу остваривања социјалних и културних права,
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економских и имовинских права и права лица лишених слободе; припремање предлога за
покретање поступка по иницијативи Заштитника, ако се процени да актима, радњама или
нечињењем органа управе долази до повреда социјалних и културних права, економских и
имовинских права и права лица лишених слободе; праћења прописа и стања у погледу
остваривања социјалних и културних права, економских и имовинских права и права лица
лишених слободе и иницирања мера за унапређење рада органа управе у области остваривања
и унапређивања ових права; пружање стручне помоћи Сектору за нормативне послове код
иницирања аката Заштитника којима се предлажу закони и покрећу иницијативе за измене
закона, подзаконских аката и других прописа у циљу унапређења заштите права лица лишених
слободе, узимајући у обзир утврђено стање, важеће прописе, као и стандарде и препоруке
Организације уједињених нација, Савета Европе, Организације за европску безбедност и
сарадњу, Европске уније и других међународних организација и институција чији је Република
Србија члан или које одсликавају европске принципе и вредности; припремања предлога аката
којима се подноси захтев, односно пријава надлежном органу за покретање кривичног,
прекршајног или другог поступка, ако нађе да у радњама функционера или запосленог у органу
управе има елемената кривичног или другог кажњивог дела због повреде социјалних и
културних права, економских и имовинских права и права лица лишених слободе; припремања
аката којима се препоручује разрешење функционера који је одговоран за повреду права
грађана, односно којим се иницира покретање дисциплинског поступка против запосленог у
органу управе који је непосредно одговоран за учињену повреду; прикупљања и
систематизовања података о стању заштите у погледу социјалних и културних права,
економских и имовинских права и права лица лишених слободе на основу којих се припрема
део годишњег извештаја Заштитника с обзиром на важеће прописе и релевантне међународне
стандарде; израде појединачних извештаја у области социјалних и културних права,
економских и имовинских права и права лица лишених слободе, с обзиром на важеће прописе
и релевантне међународне стандарде и препоруке; разматрање и анализирање примене
постојећих законских прописа и других аката из области социјалних и културних права,
економских и имовинских права и права лица лишених слободе и пружање стручне помоћи
Сектору за нормативне послове при припремању предлога за подношење иницијативе Влади
односно Народној скупштини за измену или допуну закона и других прописа и општих аката,
као и код предлога за доношење нових закона, других прописа у општих аката када се сматра
да је то од значаја за остваривање ових права, као и код припремања предлога мишљења која
се упућују Влади и Народној скупштини у поступку припреме прописа на предлоге закона и
других прописа, ако се њима уређују питања која су од значаја за заштиту социјалних и
културних права, економских и имовинских права и права лица лишених слободе као и код
припремања предлога за покретање поступка пред Уставним судом за оцену уставности и
законитости закона, других прописа и општих аката, анализа и оцена стања у различитим
областима права лица лишених слободе, односно обрада случајеве од посебног значаја и други
послови из делокруга рада Сектора.
2. СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ДЕТЕТА, РОДНУ РАВНОСПРАВНОСТ И ПРАВА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 5.
У Сектор за заштиту права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом
обављају се послови: поступања по притужбама којима се указује на повреду права детета, а
посебно насиља над децом, поступања по притужбама физичких и правних лица (домаћих или
страних) које се односе на случајеве кршења начела равноправности полова, односно родне
равноправности, а посебно на директну или индиректну дискриминацију или неједнак третман
на основу и због полне припадности, односно родне припадности, сексуалне орјентације,
родног идентитета, као и на насиље над женама и кршења других женских људских права,
поступања по притужбама које указују на повреде права особа са инвалидитетом и старих
лица; припремања предлога за покретање поступка по иницијативи Заштитника, ако се
процени да актима, радњама или нечињењем органа управе долази до повреда права детета,
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равноправности полова и права особа са инвалидитетом и старих лица; контроле рада органа
управе у погледу остваривања равноправности полова, односне родне равноправности и права
особа са инвалидитетом и старих лица; праћења прописа и стања у погледу права детета,
равноправности полова, односно родне равноправности и права особа са инвалидитетом и
старих лица; иницирања мера за унапређење рада органа управе у области остваривања права
детета, остваривања и унапређивања равноправности полова, односно родне равноправности и
остваривања права особа са инвалидитетом и старих лица; пружање стручне помоћи Сектору
за нормативне послове код иницирања аката Заштитника којима се предлажу закони и покрећу
иницијативе за измене закона, подзаконских аката и других прописа у циљу унапређења
заштите права детета, равноправности полова, односно родне равноправности и заштите особа
са инвалидитетом и старих лица, узимајући у обзир утврђено стање, важеће прописе, као и
стандарде и препоруке Организације уједињених нација, Савета Европе, Организације за
европску безбедност и сарадњу, Европске уније и других међународних организација и
институција чији је Република Србија члан или које одсликавају европске принципе и
вредности; припремања предлога аката којима Заштитник подноси захтев, односно пријаву
надлежном органу за покретање кривичног, прекршајног или другог поступка, ако нађе да у
радњама функционера или запосленог у органу управе има елемената кривичног или другог
кажњивог дела због повреде права детета, равноправности полова, односно родне
равноправности и права особа са инвалидитетом и старих лица, припремања предлога аката
којима Заштитник препоручује разрешење функционера који је одговоран за повреду права
детета и за повреду права грађана, односно којим иницира покретање дисциплинског поступка
против запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за учињену повреду;
прикупљања и систематизовања података о стању заштите права детета, у погледу
равноправности полова, односно родне равноправности и у погледу права особа са
инвалидитетом и старих лица на основу којих се припрема део годишњег извештаја
Заштитника, с обзиром на важеће прописе и релевантне међународне стандарде и препоруке;
израде појединачних извештаја из области права детета, равноправности полова, односно
родне равноправности и права особа са инвалидитетом и старих лица, с обзиром на важеће
прописе и релевантне међународне стандарде и препоруке; разматрања и анализирања примене
постојећих законских прописа и других аката из области заштите права детета, равноправности
полова, односно родне равноправности и заштите особа са инвалидитетом и старих лица;
пружање стручне помоћи Сектору за нормативне послове код припремања предлога за
подношење иницијативе Влади односно Народној скупштини за измену или допуну закона и
других прописа и општих аката као и предлога за доношење нових закона, других прописа и
општих аката када се сматра да је то од значаја за остваривање права детета, равноправности
полова, односно родне равноправности и права особа са инвалидитетом и старих лица; код
припремања предлога мишљења која се упућују Влади и Народној скупштини у поступку
припреме прописа на предлоге закона и других прописа, ако се њима уређују питања која су од
значаја за заштиту права детета, равноправност полова, односно родну равноправност и права
особа са инвалидитетом и старих лица, као и код припремања предлога за покретање поступка
пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих
аката из области права детета, равноправности полова, односно родне равноправности и права
особа са инвалидитетом и старих лица; анализe и оценe стања у различитим областима права
детета, равноправности полова, односно родне равноправности и областима права особа са
инвалидитетом и старих лица односно обрада случајева од посебног значаја и други послови из
делокруга рада Сектора.
3. СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И
ОСТАЛИХ МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА
Члан 6.
У Сектору за заштиту права припадника националних мањина и осталих мањинских
права и слобода обављају се послови: заштите и унапређења права грађана којима се
обезбеђује поштовање људског достојанства, стварање једнаких могућности за све грађане без
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обзира на расу, боју, пол, језик, веру, политичко или друго мишљење, национално или
социјално порекло, имовно стање, рођење или сваку другу околност, право на живот, забрана
свих облика мучења или свирепог, нехуманог или понижавајућег поступања, право на слободу
и на безбедност личности, слобода кретања и настањивања, слобода мисли, савести и
вероисповести, права на правично суђење и у оквиру њега, права на суђење у разумном року
итд; поступања по притужбама физичких и правних лица (домаћих или страних) које се односе
на случајеве повреда колективних и индивидуалних права припадника националних мањина и
на случајеве кршења грађанских и политичких права; контроле рада органа управе у погледу
остваривања права националних мањина и остваривања грађанских и политичких права;
припремања предлога за покретање поступка по иницијативи Заштитника, ако се процени да
актима, радњама или нечињењем органа управе долази до повреде права националних мањина
и повреда грађанских и политички права; праћења прописа и стања у погледу остваривања
права националних мањина и грађанских и политички права; иницирања мера за унапређење
рада органа управе у области остваривања и унапређења права националних мањина и
грађанских и политички права; иницирања аката Заштитника којима се предлажу закони и
покрећу иницијативе за измене закона, подзаконских аката и других прописа у циљу
унапређења заштите права националних мањина, узимајући у обзир утврђено стање, важеће
прописе, као и стандарде и препоруке Организације уједињених нација, Савета Европе,
Организације за европску безбедност и сарадњу, Европске уније и других међународних
организација и институција чији је Република Србија члан или које одсликавају европске
принципе и вредности; припремања предлога аката којима Заштитник подноси захтев, односно
пријаву надлежном органу за покретање кривичног, прекршајног или другог поступка, ако
нађе да у радњама функционера или запосленог у органу управе има елемената кривичног или
другог кажњивог дела због повреде права националних мањина; припремања предлога аката
којима Заштитник препоручује разрешење функционера који је одговоран за повреду права
грађана, односно којим иницира покретање дисциплинског поступка против запосленог у
органу управе који је непосредно одговоран за учињену повреду; прикупљања и
систематизовања релевантних података о стању заштите права националних мањина и
грађанских и политичких права на основу којих се припрема део годишњег извештаја
Заштитника, с обзиром на важеће прописе и релевантне међународне стандарде и препоруке;
израде посебних и појединачних извештаја, с обзиром на важеће прописе и релевантне
међународне стандарде и препоруке; разматрања и анализирања примене постојећих законских
прописа и других аката из области заштите права националних мањина и грађанских и
политичких права; помагање Сектору за нормативне послове при припремању предлога за
подношење иницијативе Влади односно Народној скупштини за измену или допуну закона и
других прописа и општих аката као и предлога за доношење нових закона, других прописа у
општих аката када се сматра да је то од значаја за остваривање права припадника националних
мањина и грађанских и политичких права; помагање Сектору за нормативне послове при
припремању предлога мишљења која се упућују Влади и Народној скупштини у поступку
припреме прописа на предлоге закона и других прописа, ако се њима уређују питања која су од
значаја за заштиту права припадника националних мањина; помагање Сектору за нормативне
послове при припремању предлога за покретање поступка пред Уставним судом за оцену
уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; анализа и оцена стања у
различитим областима права припадника националних мањина, односно обрада случајеве од
посебног значаја и други послови из делокруга рада Сектора.
4. СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ
Члан 7.
У Сектору за пројекте обављају се послови: израде стратешког плана за унапређење рада
институције као и израде оперативних планова; сарадња са међународним организацијама и
домаћим органима и организацијама у циљу промовисања и унапређења људских и мањинских
права, подршке у организовању активности Заштитника са представницима државних органа,
организација цивилног друштва, међународних владиних и невладиних организација, посебно
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са институцијама које делују у области заштите људских и мањинских слобода и права
(састанци, округли столови, конференције, стручни семинари) који се реализују на основу
стратешких и пројектних планова; израде самосталних пројеката и учествовања у заједничким
пројектима који за циљ имају унапређење заштите људских и мањинских слобода и права.
5. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Члан 8.
У Сектору за нормативне послове обављају се послови: разматрања и анализирања примене
постојећих законских прописа и других аката из области заштите људских и мањинских
слобода и права; припрема предлога за подношење иницијативе Влади односно Народној
скупштини за измену или допуну закона и других прописа и општих аката као и предлога за
доношење нових закона, других прописа у општих аката када се сматра да је то од значаја за
остваривање и заштиту људских и мањинских слобода и права, припреми предлога мишљења
која се упућују Влади и Народној скупштини у поступку припреме прописа на предлоге закона
и других прописа, ако се њима уређују питања која су од значаја за заштиту људских и
мањинских слобода и права и припрема предлога за покретање поступка пред Уставним судом
за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката уз стручну помоћ
осталих организационих јединица; праћења рада Уставног суда Србије, праћења случајева
покренутих уставном жалбом грађана против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују
људска и мањинска права и слободе; праћење судске праксе Европског суда за људска права,
поступака који могу да доведу до тужбе против Републике Србије пред Европским судом, као
и случајева против Републике Србије пред Европским судом, у циљу превенције таквих
поступака благовременом заштитом права оштећене стране и пружања помоћи органима
управе који одлучују о правима и слободама грађана да правовремено и законито делују,
праћења домаћих прописа и стања у области људских права, нарочито у области права детета,
особа са инвалидитетом, лица лишених слободе, права националних мањина и равноправности
полова, односно родне равноправности као и релевантних међународних докумената, пре свега
оних који настају у окриљу Савета Европе и Уједињених нација и њених комитета и других
надзорних тела; припреме предлога, мишљења и савета Заштитника о питањима од значаја за
превенцију кршења људских и мањинских слобода и права, односно унапређење њихове
заштите; припреме мишљења на нацрте закона у јавној расправи као и предлоге закона који су
послати у процедуру Народној скупштини на усвајање а који су из надлежности Заштитника и
друге послове из области које се односе на нормативне послове који нису у делокругу других
унутрашњих јединица.
6. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Члан 9.
У Сектору за опште послове обављају се послови: израде појединачних акта у вези са
службеним путовањима у земљи и иностранству; статистичко-евиденциони послови; обављање
аналитичких послова и послова извештавања; организације службених путовања у земљи и
иностранству; послови у вези са коришћењем службених возила; припрема обавештења и
информација, у вези са променама у раду унутрашњих јединица у Заштитнику; послови
пријема, отпремања и архивирања поште и други послови из делокруга Сектора.
Члан 10.
У Сектору за опште послове образује се ужа унутрашња јединица:
1. Одељење за кадровске и правне послове.
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Члан 11.
У Одељењу за кадровске и правне послове обављају се послови: праћења примене закона и
других прописа који се односе на рад Стручне службе, припреме и израде кадровског плана
одабира при запошљавању, повећања продуктивности запослених и осмишљавања
подстицајних програма за развој и едукацију запослених, омогућавања остваривања права,
дужности и одговорности из радног односа државних службеника на положају, државних
службеника на извршилачким радним местима и намештеника у Стручној служби; припреме,
израде и праћења реализације општих и појединачних аката који се односе на организацију и
рад Заштитника и који су од заједничког интереса за цео орган; безбедност и здравље на раду;
праћења и анализирања кадровске оспособљености запослених у Стручној служби и с тим у
вези припремања програма стручног обучавања и усавршавања запослених у Стручној служби
и праћења његове реализације, припрему предлога аката у поступку пријема нових државних
службеника; статистичко-евиденциони послови у вези са радним ангажовањем запослених;
обављање административних послова за конкурсну комисију; припрему предлога аката о
правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника запослених у
институцији Заштитника; припреме Предлога правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Заштитнику; припреме изјашњења Жалбеној комисији;
припреме предлога одлука о постављењу и разрешењу државних службеника на положају које
на предлог Заштитника доноси Народна Скупштина, израде и коришћења печата, припремања
предлога општих аката Стручне службе и уговора које закључује Заштитник са другим
правним и физичким лицима; поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја; поступање по решењима и закључцима Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности; израду и ажурирање Информатора о раду Министарства;
обављају се послови који се односе на планирање и спровођење поступака јавних набавки;
израђује годишњи план јавних набавки, годишњи извештај и периодични извештаји о
реализацији јавних набавки; обрађују захтеви за заштиту права понуђача, спроводе поступци
јавних набавки и остварује сарадња са Управом за заједничке послове републичких органа.
7. СЕКТОР ЗА ПРИЈЕМ ГРАЂАНА
Члан 12.
У Сектору за пријем грађана обављају се послови: пријем грађана на разговор и пружања
стручне помоћи грађанима приликом састављања и подношења притужбе Заштитнику у
пријемној канцеларији Заштитника у седишту и локалним канцеларијама ван седишта
Заштитника; помоћи неукој, неписменој или странци са инвалидитетом при састављању
притужбе; давања савета односно упућивање грађана на прописане поступке и надлежне
органе уколико се ради о предмету притужбе који није у надлежности Заштитника; преглед,
сортирање и распоређивање свих притужби по организационим јединицама; испитивања
испуњености услова за поступање по притужбама грађана; комуникација са грађанима који су
поднели неуредне или некомплетне притужбе; доношење акта о одбачају притужби;
одговарање на поднеске грађана који немају карактер притужбе; одговарање на телефонске
позиве грађана или на позиве грађана упућене путем електронске поште или других видова
електронске комуникације, пријема, отпремања и архивирања поште.
8. СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Члан 13.
У Сектору за материјално-финансијске послове обављају се послови: стручно- оперативне и
студијско-аналитичке послове који се односе на планирање прихода и расхода (израда
предлога приоритетних области финансирања и финансијског плана, планова извршења
буџета); израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање,
планирање и спровођење финансијске политике; извршење буџета и других трошкова из
надлежности Заштитника; квалитативну анализу послова и организације органа са аспекта
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потребних средстава, евидентирање, праћење и анализу утрошка средстава, извештавање
усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним књигама; финансијско-рачуноводствене
послове; обрада и евиденција и чување пратеће документације за све трансакције евидентиране
у главној књизи Трезора и друге послове из области финансијско–рачуноводствених послова.
9. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Члан 14.
У Сектору за информационе технологије обављају се послови: развијања, имплементације и
одржавања ресурса информационо-комуникационих технологија (у даљем тексту ИКТ) за
неометано одвијање радног процеса; обезбеђивање неометаног коришћења интернет и
интранет сервиса, интернета, електронске поште и других сервиса неопходних за неометано
функционисање институције Заштитника, послови планирања и прибављања неопходних ИКТ
ресурса за неометано функционисање институције Заштитника у складу са пословним
процесима и потребама и могућностима институције, учествовање у развоју и реализацији ИКТ
програма и пројеката, послови одржавања рачунарске мреже; послови прављења материјала,
планирања и одржавања обука запослених за рад на информационим системима и ИКТ
ресурсима које се користе у пословним процесима Заштитника; обезбеђивање, одржавање и
унапређивање интернет презентације; праћење примене ИКТ у погледу заштите података и
предлагање мера за унапређење постојећих и нових софтверских решења који се користе у
институцији Заштитника, као и пружање ИКТ техничке подршке свим секторима Заштитника.
IV ПОСЕБНЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ
1. КАБИНЕТ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Члан 15.
У Кабинету Заштитника грађана обављају се: послови саветодавне и протоколарне природе,
послови везани за односе са медијима и јавношћу, саветодавно-аналитички послови у вези с
организовањем службених путовања и јавних наступа Заштитника; послови припреме
подсетника и других материјала за разговоре Заштитника и његових заменика са страним
делегацијама и званичницима из иностранства; послови комуникације са грађанима и
учествовања у организовању и реализацији посета грађана Заштитнику, као и активности
Заштитника ван седишта органа и административно-технички послови од значаја за рад
Заштитника.
2. ОДЕЉЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТОРТУРЕ
Члан 16.
У Одељењу националног механизма за превенцију тортуре (у даљем тексту: НПМ)
обављају се послови: мониторинга, унапређења и извештавања; посете установама у којима се
налазе лица лишена слободе у циљу провере, односно контроле њиховог третмана и заштите
од тортуре, суровог, нељудског или понижавајућег кажњавања и поступања; састављање
извештаја о обављеним посетама установама у којима се налазе лица лишена слободе
(интерних извештаја, општих и тематских), састављање периодичних и ad hoc извештаја,
нарочито годишњих извештаја о активностима и функционисању НПМ, третману и положају
лица лишених слободе, постојању тортуре и препорукама у циљу превенцију тортуре, сарадње
са Националним механизмима за превенцију тортуре других земаља у циљу развоја праксе и
унапређења ефикасности рада, посебно у оквиру Европске мреже Националних механизама за
превенцију тортуре и Мреже Националних механизама за превенцију тортуре земаља
југоисточне Европе, упућивање препорука надлежним државним органима у циљу побољшања
третмана и положаја лица лишених слободе у циљу спречавања тортуре, суровог, нељудског
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или понижавајућег кажњавања и поступања узимајући у обзир домаће законодавство и
релевантне стандарде и препоруке Уједињених нација, Савета Европе, Европске уније,
Организације за европску безбедност и сарадњу и других међународних организација чији је
Република Србија члан, пружање стручне помоћи Сектору за нормативне послове код
иницирања аката Заштитника којима се Уставном суду предлаже оцена уставности и
законитости у циљу унапређења заштите од тортуре, суровог, нељудског или понижавајућег
кажњавања и поступања узимајући у обзир релевантне стандарде и препоруке Уједињених
нација, Савета Европе, Европске уније, Организације за европску безбедност и сарадњу и
других међународних организација чији је Република Србија члан; подношење предлога и
давања мишљења у вези са важећим или предложеним законима који су у вези са заштитом од
тортуре, суровим, нељудским или понижавајућим кажњавањем и поступањем, код иницирања
аката Заштитника којима се предлажу закони и покрећу иницијативе за измене закона,
подзаконских аката и других прописа у циљу унапређења заштите од тор-туре, суровог,
нељудског или понижавајућег кажњавања и поступања узимајући у обзир релевантне
стандарде и препоруке Уједињених нација, Савета Европе, Европске уније, Организације за
европску безбедност и сарадњу и других међународних организација чији је Република Србија
члан; непосредна сарадња са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је
статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода, у
складу са законом, непосредна сарадње са Подкомитетом Уједињених нација за превенцију
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака; сарадња са
међународним и регионалним механизмима за заштиту људских права и превенцију тортуре,
нарочито пружањем информација Комитету за превенцију тортуре Уједињених нација,
Комитету за људска права Уједињених нација, Савету за људска права Уједињених нација,
Специјалном известиоцу Уједињених нација о тортури, као и Европском комитету за
спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака; сарадња са
државним органима и телима у чијој је надлежности заштита права лица лишених слободе и
спречавање тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака,
успостављање сталног дијалога са посећеним институцијама детенције и надлежним
министарствима у циљу спровођења упућених препорука и унапређења стања у области,
сарадња са Националним механизмима за превенцију тортуре других земаља у циљу развоја
праксе и унапређења ефикасности рада, посебно у оквиру Европске мреже Националних
механизама за превенцију тортуре; сарадња са међународним и домаћим невладиним
организацијама које раде на јачању заштите лица од тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака, установљавање и вођење базе података о установама у
којима су смештена лица лишене слободе, посећеним установама, извештајима државних,
међународних и невладиних организација и институција који се односе на третман и положај
лица лишених слободе, важећим прописима и другим подацима који су од значаја за рад НПМ;
припремање учешћа Заштитника у свим облицима јавних расправа о нацртима закона и на
конференцијама и јавним расправама које се организују ради размене искустава у области
тортуре, суровог, нељудског или понижавајућег кажњавања и поступања; израђивање предлога
плана потребних финансијских средстава за функционисање НПМ-а и прати поступак трошења
одобрених финансијских средстава и други послови из делокруга Одељења.
3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ
Члан 17.
У Одељењу за хитно поступање обављају се послови: хитног поступања у предметима код
којих општи интерес захтева хитан поступак, односно који не трпе одлагање и извршавају се и
у дане и у време када Стручна служба Заштитника грађана не ради (увиђај, притворски
предмети, предмети насиља у породици, предмети заштите права лица лишених слободе, родне
равноправности, права детета, права припадника националних мањина и права особа са
инвалидитетом, где је наведеним лицима повредом причињена материјална или друга штета
већих размера, односно којима би била нанета ненадокнадива штета, предмети у којима
Заштитник грађана може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна
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средства, односно повреде права које су изазвале или могу изазавати велику узнемиреност
јавности, настанак материјалне или друге штете већих размера, односно ненадокнадиве штета,
грубо кршење права, вишеструко кршење права или се повреде односе на већи број грађана и
сл.) и други послови из делокруга Одељења.
4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВЕШТАЈЕ
Члан 18.
У Одељењу за извештаје обављају се послови: праћења стања у погледу заштите људских и
мањинских слобода и права; прикупљања и систематизовања података о стању заштите
људских и мањинских слобода и права, на основу којих се припрема годишњи извештај
Заштитника, појединачни и посебни извештаји, узимајући у обзир важеће прописе и
документе; установљавања и вођења базе података из притужби упућених Заштитнику према
њиховој тематској области, карактеру, подносиоцу, учесталости и другим релевантним
карактеристикама; извршавање свих међународних обавеза проистеклих из чланства
Заштитника у асоцијацијама и мрежама омбудсманских институција и проистеклих услед
акредитације Заштитника као Националне институције за промоцију и заштиту људских права
са “А” статусом, припремања публикација којима се промовише значај поштовања људских и
мањинских слобода и права, припремања обавештења за грађане у циљу њиховог лакшег
приступа начинима остваривања права, као и едукативних публикација намењених органима
управе којима се ти органи упознају са правима и обавезама Заштитника и промовише концепт
добре управе.
5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
Члан 19.
У Одељењу за медије обављају се послови: информисања јавности о раду Заштитника и
унапређења односа с јавношћу; сарадње са представницима јавног информисања; праћења и
израде прегледа извештавања представника јавног информисања о раду Заштитника; припреме
и ажурирања садржаја за интернет презентацију Заштитника као и обезбеђивања превођења на
страни језик тих садржаја.
V РУКОВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИМ ЈЕДИНИЦАМА И ОДГОВОРНОСТ
Члан 20.
Стручном службом руководи генерални секретар, који за свој рад одговара Заштитнику,
односно заменицима Заштитника.
Генерални секретар је државни службеник на положају у првој групи.
Члан 21.
Помоћник генералног секретара руководи радом сектора у Стручној служби.
За рад сектора и свој рад помоћник генералног секретара одговара Заштитнику, односно
заменицима Заштитника и генералном секретару.
Помоћник генералног секретара је државни службеник на положају у другој групи.
Члан 22.
Одељењем за кадровске и правне послове руководи начелник Одељења који је државни
службеник на извршилачком радном месту.
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За рад Одељења и свој рад, начелник Одељења одговара помоћнику генералног секретара који
руководи радом Сектора за опште послове.
Члан 23.
Кабинетом Заштитника грађана руководи шеф Кабинета Заштитника грађана, који за свој рад
одговара Заштитнику.
Шеф Кабинета Заштитника грађана је државни службеник на положају у другој групи.
Члан 24.
Одељењем националног механизма за превенцију тортуре руководи начелник НПМ-а који је
државни службеник на извршилачком радном месту.
За рад Одељења и свој рад, начелник НПМ-а одговара Заштитнику.
Административно-техничке послове за потребе рада НПМ-а обавља Стручна служба.
Члан 25.
Одељењем за хитно поступање руководи начелник Одељења за хитна поступања који је
државни службеник на извршилачком радном месту.
За рад Одељења и свој рад, начелник Одељења за хитно поступање одговара Заштитнику.
Административно-техничке послове за потребе рада Одељења за хитно поступање обавља
Стручна служба.
Члан 26.
Државни службеници у Одељењу за извештаје одговарају Заштитнику.
Административно-техничке послове за потребе рада Одељења за извештаје обавља Стручна
служба.
Члан 27.
Државни службеници у Одељењу за медије одговарају Заштитнику.
Административно-техничке послове за потребе рада Одељења за медије обавља Стручна
служба.
Члан 28.
Државни службеници и намештеници у Стручној служби одговарају за свој рад помоћнику
генералног секретара, генералном секретару, заменицима Заштитника и Заштитнику.
VI МЕЂУСОБНИ ОДНОС ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
Члан 29.
Међусобни односи основних и посебних унутрашњих јединица, заснивају се на начелима
јединства у извршавању послова из надлежности Заштитника и међусобне сарадње,
обавештавања и договарања, те правима, дужностима и одговорностима прописаним законом,
Одлуком о образовању Стручне службе Заштитника грађана и овим правилником. Сви облици
организационих јединица у остваривању међусобне сарадње размењују податке, информације,
обавештења и искуства с којима располажу и до којих долазе у обављању својих послова и
задатака и који су потребни за вршење послова и задатака из делокруга других јединица. У
циљу остваривања сарадње и координације организационих јединица, одржавају се
периодични састанци руководилаца унутрашњих организационих јединица и извршилаца са
генералним секретаром, Заштитником, односно заменицима Заштитника.
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VII СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
Члан 30.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места садржи радна места
положаја, извршилачка радна места и радна места на којима раде намештеници и то:
Државних службеника на положају:
положај у првој групи

1

положај у другој групи

10

Укупно

11

Укупан број систематизованих радних места у Стручној служби је 62, са укупно 11 државних
службеника на положају и 91 на извршилачким радним местима и 4 намештеника.
Систематизовано је 11 радних места са 11 државних службеника на положају
- државни службеници на положају:
- у првој групи 1
- у другој групи 10
Извршилачка радна места државних службеника и радна места намештеника:
- 21 радних места у звању виши саветник (36 државних службеника);
- 8 радних места у звању самостални саветник (18 државних службеника);
- 9 радних места у звању саветник (16 државних службеника);
- 3 радна места у звању млађи саветник (6 државних службеника);
- 3 радна места у звању сарадник (3 државна службеника);
- 5 радна места у звању референт (12 државних службеника);
- 2 радна места у четвртој врсти радних места намештеника (4 намештеника).
Од тог броја у Кабинету Заштитника систематизована су 3 радна места са 1 државним
службеником на положају и 3 на извршилачким радним местима (2 у звању виши саветник и 1
у звању референт).
За обављање послова на радним местима у Стручној служби Заштитника грађана потребне су
понашајне и функционалне компетенције. Потребне компетенције за обављање послова на
сваком радном месту се утврђују у обрасцу компетенција. Обрасци компетенција саставни су
део овог правилника.
Радна места су следећа:
1. Генерални секретар
- положај у првој групи Руководи Стручном службом; координира и усклађује рад унутрашњих организационих
јединица Стручне службе; стара се о благовременом и уједначеном обављању послова
неопходних за функционисање Стручне службе; израђује планове везане за активности
Стручне службе и стара се о њиховој реализацији; усклађује и унапређује методе рада Стручне
службе; пружа стручна упутства, распоређује задатке и надзире рад запослених у Стручној
служби; сарађује са државним и другим органима и организацијама у вршењу надлежности
Заштитника; помаже Заштитнику, односно заменицима Заштитника у извршавању послова, и
обавља друге послове по налогу Заштитника и заменика Заштитника.
Број извршилаца: 1
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 9 година радног искуства у струци или 7
година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на руководећим радним местима
или 5 година радног искуства на руководећим радним местима, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
2. Радно место пословног секретара
- сарадник –
Обавља директну и телефонску комуникацију са странкама и запосленима у циљу
правовремене размене информација; врши пријем и слање факсова и електронске поште ради
ефикасног преношења информација; врши све врсте евиденција за потребе генералног
секретара, помоћника генералног секретара који руководи Сектором за опште послове; врши
пријем странака и води евиденцију распореда састанака, обавља и друге послове по налогу
генералног секретара, распоређује возила на коришћење; стара се о одржавању возила и
надзире рад возача-курира; прима захтеве за коришћење возила и израђује распоред
коришћења возила и ангажовања возача; односно утврђује место; време и правац кретања
конкретног возила и возача; стара се о благовременој пријави и одјави возила; стара се о
благовременом осигурању и регистрацији возила; упућује возила на поправке и редовно и
ванредно сервисирање; и предузима све неопходне радње и мере ради одржавања техничке
исправности возила; води евиденције службених возила; путних налога; ангажовања возила;
возача и других лица која управљају возилима; утрошеног горива кроз евиденцију кроз
помоћне евиденције, као и евиденцију података неопходних за благовремену регистрацију и
осигурање возила; врши надзор над радом возача у смислу тачности превоза; те уредности
возила и возача; контролише и обезбеђује законито располагање средствима за безготовинско
плаћање горива; обавља послове управљања службеним возилом за потребе Стручне службе;
обавља и друге послове по налогу генералног секретара и Заштитника.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3
године, положен државни стручни испит и најмање девет месеци радног искуства у струци или
најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
1. СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА И ПРАВА
ЛИЦА ЛИШЕНИХ СЛОБОДЕ
3. Помоћник генералног секретара
- положај у другој групи –
Планира, организује и надзире рад у Сектору, старајући се о благовременом и стручном
извршавању радних задатака запослених, обезбеђује да се све активности у Сектору одвијају
по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се
појаве у раду, организује стручне и консултативне састанке Сектора и пружа стручну помоћ
запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова, сарађује са Заштитником и
заменицима Заштитника и руководиоцима других организационих јединица у поступку
решавања притужби и у поступку израде годишњег и посебних извештаја Заштитника,
припрема извештаје о раду Сектора.
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Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 9 година радног искуства у
струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на руководећим
радним местима или 5 година радног искуства на руководећим радним местима, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
4. Радно место за поступање по притужбама
- виши саветник Евидентира притужбе и предлаже приоритет решавања притужби из надлежности Сектора;
прати домаће и међународне прописе у области социјалних и културних права, економских и
имовинских права, лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења и
прати њихову примену; обавља неопходне консултације са руководиоцем Сектора,
Заштитником и замеником Заштитника овлашћеним за ову област; сарађује са другим
унутрашњим јединицама Стручне службе и другим органима у циљу извршења послова из
делокруга Сектора; припрема појединачне извештаје о стању заштите социјалних и културних
права; економских и имовинских права, припрема појединачне извештаје о стању заштите
права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења; обавља послове
рада на притужбама и врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти, обавља
послове рада на притужбама и врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти;
решава или учествује у решавању најсложенијих случајева из делокруга рада Сектора; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 3
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
5. Радно место за стручну подршку у поступању по притужбама
- виши саветник Поступа по притужбама о кршењу социјалних и културних права; о кршењу економских и
имовинских права, о кршењу права лица лишених слободе и примене полицијских овлашћења,
иницира покретање поступака од стране Заштитника у случају повреде права из делокруга
Сектора; врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти; врши анализе и даје
стручне предлоге за унапређење закона, подзаконских аката и других прописа од значаја за
остваривање права из делокруга Сектора; припрема материјал и помаже у изради појединачних
извештаја из надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 2
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
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основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
6. Радно место за пратеће послове у поступку по притужбама
- самостални саветник Евидентира све притужбе из надлежности Сектора; поступа по притужбама мање сложености и
помаже у поступку по сложеним притужбама; обавља потребне провере код надлежних органа
о наводима изнетим у притужбама; врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти;
комплетира доказни материјал и документацију за поступање по притужбама; припрема
материјал релевантан за израду појединачних извештаја из надлежности Сектора; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 3
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
7. Радно место за подршку у поступку по притужбама
- саветник Обавља мање сложене послове у поступку из надлежности Сектора; помаже у поступку по
притужбама; обавља потребне провере код надлежних органа о наводима изнетим у
притужбама; врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти; комплетира доказни
материјал и документацију за поступање по притужбама; доприноси припреми материјала и
активности које имају за циљ унапређење права лица лишених слободе; припрема материјал
релевантан за израду појединачних извештаја из надлежности Сектора; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 3
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару,
као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
8. Радно место за помоћне послове у сектору
- млађи саветник -
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Помаже запосленима у одељењу у обављању послова; прикупља податке од значаја за рад
Сектора коришћењем свих расположивих ресурса (библиотека, интернет, публикације,
директне консултације и др.); помаже у поступку евидентирања поднетих иницијатива и
поступака из надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 4
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету положен државни стручни испит, и најмање једну годину радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
2. СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ДЕТЕТА, РОДНУ РАВНОСПРАВНОСТ
И ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
9. Помоћник генералног секретара
- положај у другој групи –
Планира, организује и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, старајући се о
благовременом и стручном извршавању радних задатака запослених, обезбеђује да се све
активности у Сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања
слабости или недостатке који се појаве у раду, организује стручне и консултативне састанке
Сектора и пружа стручну помоћ запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова,
сарађује са Заштитником и заменицима Заштитника као и са руководиоцима других
организационих јединица у поступку решавања притужби и у поступку израде годишњег и
посебних извештаја Заштитника, припрема извештаје о раду Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 9 година радног искуства у
струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на руководећим
радним местима или 5 година радног искуства на руководећим радним местима, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
10. Радно место за поступање по притужбама
- виши саветник Eвидентира притужбе и предлаже приоритет решавања притужби из надлежности Сектора;
прати домаће и међународне прописе у области заштите права детета, равноправности полова,
односно родну равноправност и права особа са инвалидитетом и прати њихову примену;
обавља неопходне консултације са руководиоцем Сектора, Заштитником и заменицима
Заштиника решавању случајева из делокруга рада Сектора; сарађује са другим унутрашњим
јединицама Стручне службе и другим органима у циљу извршења послова из делокруга
Сектора; припрема појединачне извештаје о стању заштите права детета; равноправности
полова, односно родне равноправности и заштите особа са инвалидитетом, обавља послове

32

рада на притужбама и врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти¸ решава или
учествује у решавању најсложенијих случајева из делокруга рада Сектора; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 4
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама
за пословног информатичара, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
11. Радно место за стручну подршку у поступку по притужбама
- самостални саветникПоступа по притужбама грађана које се односе на кршење права из делокруга Сектора;
иницира покретање поступака од стране Заштитника у случају повреде права из делокруга
Сектора; врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти; врши анализе и даје
стручне предлоге за унапређење закона, подзаконских аката и других прописа од значаја за
остваривање права из делокруга Сектора; припрема материјал и активности које имају за циљ
унапређење права детета, равноправности полова, односно родне равноправности и особа са
инвалидитетом; припрема материјал и помаже у изради појединачних извештаја из
надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 4
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из правне или друге
научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 5 година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
12. Радно место за подршку у поступку по притужбама
- саветник Поступа по притужба нижег степена сложености из надлежности Сектора; обавља потребне
провере код надлежних органа о наводима изнетим у притужбама; врши послове контроле и
надзора рада органа јавне власти; комплетира доказни материјал и документацију за поступање
по притужбама; доприноси припреми материјала и активности које имају за циљ унапређење
права детета равноправности полова, односно родне равноправности и особа са
инвалидитетом; припрема материјал релевантан за израду појединачних извештаја из
надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 3
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из правне или друге
научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 3 године радног
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искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
3. СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
И ОСТАЛИХ МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА
13. Помоћник генералног секретара
- положај у другој групи –
Планира, организује и надзире рад у Сектору, старајући се о благовременом и стручном
извршавању радних задатака запослених, обезбеђује да се све активности у Сектору одвијају
по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се
појаве у раду, организује стручне и консултативне састанке Сектора и пружа стручну помоћ
запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова, сарађује са Заштитником и
заменицима Заштитника и руководиоцима других организационих јединица у поступку
решавања притужби и у поступку израде годишњег и посебних извештаја Заштитника,
припрема извештаје о раду Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 9 година радног искуства у
струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на руководећим
радним местима или 5 година радног искуства на руководећим радним местима, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
14. Радно место за поступање по притужбама
- виши саветник –
Евидентира притужбе и предлаже приоритет решавања притужби из надлежности Сектора;
прати домаће и међународне прописе у области права националних мањина, грађанских и
политичких права и прати њихову примену; обавља неопходне консултације са руководиоцем
Сектора, Заштитником и замеником Заштитника овлашћеним за права националних мањина,
грађанска и политичка права; сарађује са другим унутрашњим јединицама Стручне службе и
другим органима у циљу извршења послова из делокруга Сектора; припрема појединачне
извештаје о стању заштите права националних мањина; грађанских и политичких права, врши
послове контроле и надзора рада органа јавне власти; решава или учествује у решавању
најсложенијих случајева из делокруга рада Сектора; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 3
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
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15. Радно место за стручну подршку у поступању по притужбама
- виши саветник Поступа по притужбама грађана које се односе на кршење права из делокруга Сектора;
иницира покретање поступака од стране Заштитника у случају повреде права из делокруга
Сектора; врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти; врши анализе и даје
стручне предлоге за унапређење закона, подзаконских аката и других прописа од значаја за
остваривање права из делокруга Сектора; припрема материјал и активности које имају за циљ
унапређење права припадника националних мањина, грађанских и политичких права;
припрема материјал и помаже у изради појединачних извештаја из надлежности Сектора;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из правне или друге
научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама за пословног информатичара, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 7 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
16. Радно место за подршку у поступку по притужбама
- самостални саветник Евидентира све притужбе из надлежности Сектора; поступа по притужбама мање сложености и
помаже у поступку по сложеним притужбама; обавља потребне провере код надлежних органа
о наводима изнетим у притужбама; врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти;
комплетира доказни материјал и документацију за поступање по притужбама; сарађује у
припреми материјала и активности које имају за циљ унапређење права припадника
националних мањина, грађанских и политичких права; припрема материјал релевантан за
израду појединачних извештаја из надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 2
Услови Стечено високо образовање на основним академским студијама из правне или друге
научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама за пословног информатичара, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
17. Радно место за пратеће послове у поступку по притужбама
- саветник Обавља мање сложене послове у поступку из надлежности Сектора; помаже у поступку по
притужбама; обавља потребне провере код надлежних органа о наводима изнетим у
притужбама; врши послове контроле и надзора рада органа јавне власти; комплетира доказни
материјал и документацију за поступање по притужбама; доприноси припреми материјала и
активности које имају за циљ унапређење права припадника националних мањина, грађанских
и политичких права; припрема материјал релевантан за израду појединачних извештаја из
надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
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Број извршилаца: 2
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из правне или друге
научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама за пословног информатичара, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
18. Радно место за помоћне послове у сектору
- млађи саветник Помаже осталим запосленима у Сектору у обављању послова; прикупља податке од значаја за
рад Сектора коришћењем свих расположивих ресурса (библиотека, интернет, публикације,
директне консултације и др.); помаже у поступку евидентирања поднетих иницијатива и
поступака из надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из правне или друге
научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, и најмање једну годину
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
4. СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ
19. Помоћник генералног секретара
- положај у другој групи –
Планира, организује и надзире рад у Сектору, старајући се о благовременом и стручном
извршавању радних задатака запослених, обезбеђује да се све активности у Сектору одвијају
по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се
појаве у раду, организује стручне и консултативне састанке Сектора и пружа стручну помоћ
запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова, сарађује са Заштитником и
заменицима Заштитника као и са руководиоцима других организационих јединица у поступку
решавања притужби и у поступку израде годишњег и посебних извештаја Заштитника,
припрема извештаје о раду Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 9 година радног искуства у
струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на руководећим
радним местима или 5 година радног искуства на руководећим радним местима, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
20. Радно место за послове сарадње и пројеката
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- виши саветник Припрема реализацију активности Заштитника (радне састанке, округле столове, заједничке
конференције, стручне семинаре) које проистичу из стратешких и пројектних планова;
непосредно учествује у изради оперативних планова Заштитника и самосталних пројеката
Заштитника; непосредно учествује у заједничким пројектима са представницима државних
органа, организација цивилног друштва, међународних владиних и невладиних организација у
циљу унапређења људских права и слобода; припрема нацрте извештаја о реализацији
пројеката; координира припрему пратеће пројектне документације који се финансирају из
фондова ЕУ и других извора међународне развојне помоћи; контролише спровођење
препорука ревизора пројеката ЕУ фондова; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Сектора.
Број извршилаца: 2
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
5. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
21. Помоћник генералног секретара
- положај у другој групи –
Планира, организује и надзире рад Сектора, старајући се о благовременом и стручном
извршавању радних задатака запослених, обезбеђује да се све активности у Сектору одвијају
по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се
појаве у раду, организује стручне и консултативне састанке Сектора и пружа стручну помоћ
запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова, сарађује са Заштитником и
заменицима Заштитника као и са руководиоцима других организационих јединица у поступку
решавања притужби и у поступку израде годишњег и посебних извештаја Заштитника,
припрема извештаје о раду Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 9 година радног искуства у струци или 7
година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на руководећим радним местима
или 5 година радног искуства на руководећим радним местима, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
22. Радно место за нормативно- правне послове
- виши саветник Обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; прати домаће и међународне прописе у
области заштите људских права и њихову примену; прати судску праксу Европског суда за
људска права, поступке који могу да доведу до тужбе против Републике Србије пред
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Европским судом, као и случајева против Републике Србије пред Европским судом; обавља
неопходне консултације са замеником Заштитника који је овлашћен за област људских права;
сарађује са другим унутрашњим јединицама Стручне службе и другим органима у циљу
извршења послова из делокруга Сектора; припрема предлоге иницијатива Заштитника за
измену или допуну закона и других прописа; припрема предлоге којима се иницира доношење
нових закона, других прописа и општих аката; припрема предлоге мишљења које Заштитник
даје Влади и Народној скупштини на нацрте и предлоге закона; припрема предлоге аката
којима Заштитник покреће поступак пред Уставним судом за оцену уставности и законитости,
прати поступак доношења, измене или допуне закона и случајеве покренуте по уставним
жалбама грађана, обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 2
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит , као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
6. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
23. Помоћник генералног секретара
- положај у другој групи –
Планира, организује и надзире рад у Сектору, старајући се о благовременом и стручном
извршавању радних задатака запослених, обезбеђује да се све активности у Сектору одвијају
по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се
појаве у раду, организује стручне и консултативне састанке Сектора и пружа стручну помоћ
запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова, сарађује са Заштитником, заменицима
Заштитника и руководиоцима других организационих јединица у поступку решавања
притужби и у поступку израде годишњег и посебних извештаја Заштитника, припрема
извештаје о раду Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 9 година радног искуства у струци или 7
година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на руководећим радним местима
или 5 година радног искуства на руководећим радним местима, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
24. Радно место за стручно-административне послове
- сарадник Обезбеђује и надгледа правилну примену прописа о канцеларијском пословању и архивирању
аката; стара се о благовременом евидентирању и достављању примљених материјала и о
припреми материјала за електронску обраду; води аутоматизоване евиденције предмета и
материјала по степену поверљивости; предузима мере заштите тајних података и омогућава
корисницима непосредан приступ тајним подацима, издаје копију документа који садржи тајни
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податак, води евиденцију корисника и стара се о размени тајних података успоставља и води
ажурну евиденцију о тајним подацима који су достављени другим корисницима изван органа;
даје обавештења о кретању предмета; одговара за употребу печата Заштитника; обавља и друге
послове из свог делокруга; а по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до
3 године, положен државни стручни испит и најмање девет месеци радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
25. Радно место у писарници
- референт Обавља административно-техничке и документационе послове који се односе на пријем;
разврставање и архивирање материјала упућених Заштитнику; води аутоматизоване евиденције
предмета и материјала; води деловодник и доставне књиге; врши комплетирање и достављање
предмета; врши излучивање безвредног регистратурског материјала; обавља и друге послове из
делокруга одсека; а по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 4
Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; гимназија или средња
стручна школа друштвеног; природног или техничког смера; положен државни стручни испит,
најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
26. Административни секретар
- референт Обавља свакодневну кореспонденцију
за потребе Заштитника; заменика Заштитника;
генералног секретара и руководилаца сектора у Стручној служби; обезбеђује и чува материјале
које обрађују Заштитник односно заменици Заштитника и генерални секретар; помaже у
реализацији протоколарних активности; припрема документацију за обављање службених
путовања и стара се о истим; обавља послове пријема евидентирања предмета од стране
обрађивача и од Писарнице преко интерне доставне књиге; разврстава их по организационим
јединицама или обрађивачима и стара се о њиховој примопредаји; припрема за потписивање и
експедицију излазна акта; печатира излазне акте; скенира акт и уводи га у апликацију након
добијања деловодног броја; израђује копије аката претходно одређених од стране обрађивача
предмета; тј. припрема уредну експедицију; пропратне акте доставља на потпис
руководиоцима сектора; а затим их скенира и у апликацији повезује са предметом којем
припадају; акте припремљене за експедицију достављају писарници; на предвиђено место за
експедовање; доставља потписане и заведене скениране акте електронском поштом; обавља и
друге административне послове неопходне за остваривање активности Заштитника односно
заменика Заштитника; генералног секретара и руководилаца сектора; обавља друге послове по
налогу руководиоца.
Број извршилаца: 5
Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; гимназија или средња
стручна школа друштвеног смера; најмање две године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
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27. Возач
- намештеник IV-врста Врши спољну доставу поште и ношење поверљиве и хитне поште; управља службеним
возилом и превози запослене из Стручне службе ради обављања задатака из надлежности
Заштитника; стара се о исправности и уредности возила и о њиховом текућем одржавању; води
евиденцију о коришћењу возила; пружа помоћ приликом уређења радног простора Стручне
службе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 3
Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; или средња стручна школа
друштвеног; природног или техничког смера, положен испит за управљање моторним возилом
„Б“ категорије, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
28. Архивар
- референт Води архивску књигу; као општи инвентарни преглед целокупног регистратурског материјала
и архивске грађе који се по било ком основу налазе у Стручној служби; врши одабирање
архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала; на основу Листе
категорије регистратурског материјала; остварује контакт и са Архивом; а у вези са свим
питањима која се стичу у раду органа; води строги надзор о свим питањима која се испољавају
у вези с магацинским просторијама депоа (уређеност полица за архивску грађу и чистоћу
просторија); обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; гимназија или средња
стручна школа друштвеног; природног или техничког смера; положен државни стручни испит,
најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАДРОВСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
29. Начелник одељења
- виши саветник Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Одељењу, обавља најсложеније
послове из делокруга рада Одељења, организује и надзире рад извршилаца послова Одељења
старајући се о благовременом и стручном извршавању радних задатака запослених; пружа
стручну помоћ запосленима у Одељењу у вези извршавања послова, обезбеђује да се
активности у Одељењу одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања
слабости или недостатке који се појаве у раду; организује стручне и консултативне састанке
Одељења, израђује нацрте и предлог општих акта и предлаже мере за унапређење интерних
процедура; израђује извештаје о раду Одељења; прати и анализира кадровску оспособљеност
запослених у Стручној служби; стара се о правилном спровођењу поступака оцењивања
запослених, прати примену закона и других прописа који се односе на послове који су у
надлежности Одељења, обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
30. Радно место за правне послове
- виши саветник Спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за унапређења
правних питања из делокруга рада Стручне службе; даје стручна мишљења у процесу
формирања планова рада; прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са
прописима из делокруга рада; израђује опште и појединачне акте из области правних послова и
предлаже мере за унапређење интерних процедура, даје тумачења истих и контролише њихову
примену од стране запослених; израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и
предлаже врсту правних мера; припрема програм стручног усавршавања запослених у
Стручној служби и прати његову реализацију; прати, координира и евалуира спровођење
стручног усавршавања запослених; стара се о правилном спровођењу поступка оцењивања
запослених; прати примену закона и других прописа који се односе на послове који су у
надлежности Сектора, надзире спровођење поступака јавних набавки; води евиденцију и
сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних послова; припрема
документа и елементе за израду програма и планова из области правних послова; даје стручну
подршку у области канцеларијског пословања; извршава друге послове по налогу руководиоца
Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
31. Радно место за кадровске послове
- виши саветник Учествује у припреми и израђује нацрте општих аката Стручне службе и припрема
појединачне акте из области кадровских послова; спроводи поступак заснивања радног односа
и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и
одговорности из радног односа; израђује решења из делокруга Сектора; припрема предлоге
уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу и стара се о њиховом
спровођењу; обавља послове аналитичара радних места; обавља послове из области заштите на
раду и области процене ризика радних места; израђује извештаје о повредама на раду;
прикупља потребну документацију и води евиденцију о истим; подноси захтеве за накнаду
штете у вези осигурања имовине и лица; прати извршења по захтевима и води евиденцију о
истима; припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу,
правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима из области кадровских
послова; обавља стручне послове за потребе конкурсне комисије Стручне службе и стара се о
правилном спровођењу конкурсних поступака; води евиденцију и сачињава периодичне
извештаје о раду и стању у области кадровских послова; израђује извештаје из делокруга рада;
припрема документа и елементе за израду програма и планова из области кадровских послова;
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даје стручна подршку у процесу формирања планова рада; обавља послове поступања по
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја као овлашћено лице; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
32. Радно место за послове јавних набавки
- самостални саветник Припрема предлог плана јавних набавки и плана набавки мале вредности; планира и спроводи
поступке јавних набавки; сарађује са секторима у припремању и спровођењу поступака јавних
набавки и набавки малих вредности; учествује као члан у раду комисија за јавне набавке;
обрађује захтеве за заштиту права понуђача; израђује годишњи извештај и периодичне
извештаје о реализацији јавних набавки; прати реализацију уговора и води евиденције о
закљученим уговорима, стара се о роковима за достављање понуда и доношење одлука;
надзире пословну комуникацију у поступку припремања понуда и приликом закључења
уговора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
33. Радно место за правне, кадровске и административне послове
-сарадник Води кадровске евиденције (присутност на раду; евиденције о конкурсним пријавама и др.);
припрема податке и потребну документацију за доношење појединачних аката у вези са
правима; обавезама и дужностима запослених из радног односа и пружа техничку подршку у
припреми појединачних аката о правима; обавезама и дужностима запослених из радног
односа; припрема стандардне потврде; обавља послове пријава и одјава запослених
организацијама обавезног осигурања; пружа административну помоћ у поступку оцењивања
државних службеника; обавља административне послове за потребе конкурсне комисије
Стручне службе; обавља мање сложене послове из области безбедности и здравља на раду;
води и ажурира досијеа запослених; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из правне науке или из научне области друштвенохуманистичких науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, положен
државни стручни испит и најмање девет месеци радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
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7. СЕКТОР ЗА ПРИЈЕМ ГРАЂАНА
34. Помоћник генералног секретара
- положај у другој групи –
Планира, организује и надзире рад у Сектору, старајући се о благовременом и стручном
извршавању радних задатака запослених, обезбеђује да се све активности у Сектору одвијају
по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се
појаве у раду, организује стручне и консултативне састанке Сектора и пружа стручну помоћ
запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова, сарађује са Заштитником, заменицима
Заштитника и руководиоцима других организационих јединица у поступку решавања
притужби и у поступку израде годишњег и посебних извештаја Заштитника, припрема
извештаје о раду Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области
правне науке или друге научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 9 година
радног искуства у струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на
руководећим радним местима или 5 година радног искуства на руководећим радним местима,
као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
35. Радно место за испитивање испуњености претпоставки за одлучивање по притужбама
грађана
- виши саветник Обавља послове испитивања претпоставки по притужбама грађана; прегледа, сортира и
распоређује све притужбе по организационим јединицама; доноси акт о одбачају притужби,
обавља неопходне консултације са генералним секретаром Стручне службе и помоћником
генералног секретара; сарађује са другим Секторима и унутрашњим јединицама и другим
органима у циљу извршења послова из делокруга и по налогу руководиоца Сектора; обавља
најсложеније послове из делокруга Сектора; планира, координира и надзире рад извршилаца;
анализира рад Сектора у смислу броја остварених контаката са грађанима, као и у смислу
области људских и мањинских права на чију повреду се грађани притужују; припрема и
израђује извештај о раду Сектора; прати рад и праксу у осталим организационим јединицама
Стручне службе у циљу усклађивања рада и уједначавања праксе ради давања адекватних
одговора и савета грађанима; прима притужбе грађана; допуне притужби грађана; обавља
неопходне консултације са Заштитником и заменицима Заштитника; обавља и друге послове из
делокруга Сектора по налогу руководиоца сектора и Заштитника.
Број извршилаца: 2
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области
правне науке или друге научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година
радног искуства у струци и положен државни стручни, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
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36. Послови пријема грађана
- самостални саветник Обавља послове пријема грађана на разговор и пружања стручне помоћи грађанима приликом
састављања и подношења притужбе; даје савете односно упућује грађане на прописане
поступке и надлежне органе уколико се ради о предмету притужбе који није у надлежности
Заштитника; прегледа, сортира и распоређује све притужбе по организационим јединицама;
комуницира са грађанима који су поднели неуредне или некомплетне притужбе; доноси акт о
одбачају притужби које нису уређене или допуњене у захтеваном року; одговара на поднеске
грађана који немају карактер притужбе; одговарање на телефонске позиве грађана или на
позиве грађана упућене путем електронске поште или других видова електронске
комуникације, обавља и друге послове по налогу по налогу руководиоца Сектора и
Заштитника.
Број извршилаца: 3
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области
правне науке или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
37. Послови пријема грађана у седишту органа
- саветник Обавља послове пријема грађана седишту органа; прима притужбе грађана поднете непосредно
у канцеларији, као и путем видео интернет везе; води евиденцију о непосредном пријему
грађана, телефонском и видео интернет контакту са грађанима; прима притужбе грађана путем
дежурног телефона ван редовног радног времена и о хитним случајевима одмах обавештава
руководиоца Сектора; доноси акт о одбачају притужби које нису уређене или допуњене у
захтеваном року; одговара на поднеске грађана који немају карактер притужбе; сачињава
извештај о раду и доставља га руководиоцу Сектора; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 2
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области
правне науке или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
38. Послови пријема грађана у локалним канцеларијама
- саветник Обавља послове пријема грађана у канцеларијама Заштитника у општинама Прешево,
Бујановац и Медвеђа; прима притужбе грађана поднете непосредно у канцеларији или путем
поште, као и путем видео интернет везе; води евиденцију о непосредном пријему грађана,
телефонском и видео интернет контакту са грађанима; сачињава извештај о раду и доставља га
руководиоцу Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
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Број извршилаца: 2
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно
научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
39. Оператер на телефонској централи
- намештеник IV-врста Обавља послове пријема телефонских позива упућених у седишту органа; преусмерава позиве
по захтеву позиваоца према пријемној канцеларији, писарници и архиви, Кабинету или другим
организационим јединицама у седишту органа, обавља и друге послове по налогу руководиоца
Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; гимназија или средња
стручна школа друштвеног; природног или техничког смера; најмање 2 године радног
искуства, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
8. СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
40. Помоћник генералног секретара
- положај у другој групи –
Планира, организује и надзире рад у Сектору, старајући се о благовременом и стручном
извршавању радних задатака запослених; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим
секторима и органима; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; стара се о
правовременом планирању обезбеђивања средстава и проверава исправност рачуна поднетих
за плаћање пројеката финансираних из других фондова; обавља и друге послове по налогу
Заштитника.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 9 година радног искуства у струци или 7
година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на руководећим радним местима
или 5 година радног искуства на руководећим радним местима, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Број извршилаца: 1
41. Радно место за финансијско-рачуноводствене послове
- виши саветник Припрема предлог финансијског плана за израду закона којим се уређује буџет; контролише
извршење расхода по свим економским класификацијама и усаглашеност књиговодственог
стања помоћних аналитичких евиденција са главном књигом Трезора; контролише реализацију
буџета у складу са одобреним апропријацијама и месечним квотама; врши промену
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апропријација и квота; контролише реализацију закључених уговора; израђује годишње и
периодичне извештаје о извршењу буџета; врши контролу законитости, рачуноводствене
исправности и веродостојности финансијске документације коју оверава и оверава
документацију о преносу средстава буџета; учествује у припреми нацрта годишњег плана
јавних набавки у складу са Финансијским планом, даје стручна мишљења и упутства, сарађује
и координира рад са другим унутрашњим јединицама Заштитника и другим органима; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Сектора и Заштитника.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци,
знање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Број извршилаца: 1
42. Радно место за финансијско-материјалне послове
- виши саветник Учествује у пословима израде финансијског плана и прати реализацију финансијског плана;
врши контролу законитости, исправности и веродостојности рачуноводствених исправа у
складу са важећим прописима; учествује у припреми промене квота и апропријација и води
помоћне евиденције; прати реализацију закључених уговора; учествује у припреми и
усаглашавању податaка за периодичне и годишње извештаје о извршењу буџета; помаже у
организацији спровођења годишњег пописа; припрема, проверава и обрађује документацију за
реализацију свих врста плаћања; врши прузимање и плаћање обавеза обавља и води евиденцију
преузетих обавеза врши обрачун службених путовања у земљи и иностранству; усаглашава и
сравњује књиговодствено стање главне књиге Трезора са помоћним евиденцијама; припрема
збирне и појединачне пореске пријаве; и друге послове по налогу руководиоца Сектора и
Заштитника.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултет, положен државни стручни испит, најмање 7 године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
Број извршилаца: 1
43. Радно место за подршку финансијским пословима
- референт Учествује у припреми решења о распореду средстава и других аката; врши припрему и унос
налога за плаћање у систем Трезора; води помоћне евиденцију о утрошеним средствима;
учествује у припреми промене квота и апропријација; попуњава прописане пореске обрасце;
припрема извештаје о коришћењу средстава; учествује у вршењу обрачуна службених
путовања у земљи и иностранству; израђује прегледе потребног потрошног канцеларијског
материјала и канцеларијске опреме; врши пријем материјала и опреме од стране добављача;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора и Заштитника.
Услови: Стечено средње образовање у трајању од 4 године; гимназија или средња стручна
школа друштвеног; природног или техничког смера; најмање 2 године радног искуства у
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струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Број извршилаца: 1
9. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
44. Помоћник генералног секретара
- положај у другој групи –
Планира, организује и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, старајући се о
благовременом и стручном извршавању радних задатака запослених, обезбеђује да се све
активности у Сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања
слабости или недостатке који се појаве у раду, организује стручне и консултативне састанке
Сектора и пружа стручну помоћ запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова,
сарађује са Заштитником и заменицима Заштитника као и са руководиоцима других
организационих јединица у поступку решавања притужби и у поступку израде годишњег и
посебних извештаја Заштитника, припрема извештаје о раду Сектора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области рачунарске науке; електротехничког и
рачунарског инжењерства или организационе науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, најмање 9 година радног
искуства у струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање 2 године на
руководећим радним местима или 5 година радног искуства на руководећим радним местима,
као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Број извршилаца:1
45. Радно место за пословне информационе системе
- виши саветник –
Стара се о благовременом и стручном извршавању радних задатака запослених; организује
стручне и консултативне састанке и пружа стручну помоћ запосленима; развија и одржава
стандарде највишег нивоа контроле квалитета свих електронских података и обезбеђује
њихову заштиту; развија технолошке стандарде за употребу оперативних система, апликација,
података, мрежних конфигурација, десктоп конфигурација и документације у органу;
дефинише техничке услове за набавку и учествује у поступку спровођења јавних набавки
информатичке опреме и програма; врши процесну контролу програмских модула-апликација,
технички пријем завршених пројеката и пројектује апликације за потребе органа; прати и
примењује нове верзије оперативног система; сарађује са овлашћеним сервисним центрима за
поправку системске опреме – сервера; обавља информатичке и друге стручне послове у
функцији подршке надзору над обрадом података о личности; стара се о безбедности и
заштити података у информационом систему Заштитника, надзире имплементацију мера
заштите података у информационом систему Заштитника и надзире њихово спровођење; пружа
стручну подршку у процесу утврђивања стања у вези са обрадом података и предузимања мера
техничке, кадровске и софтверске заштите апликативног програма за унос података; израђује
процедуре за исправно функционисање апликативног програма у погледу организационе и
техничке заштите података; обавља и друге послове које одреди руководилац Сектора и
Заштитника.
Број извршилаца:1
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Услови: Стечено високо образовање из научне области рачунарске науке; електротехничког и
рачунарског инжењерства или организационе науке у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит , најмање 7
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
46. Радно место за ИТ операције и подршку
- саветник –
Координира послове планирања серверске, мрежне и интернет инфраструктуре у правосудним
органима; дефинише критеријуме за анализу ефеката информационих система; прати квалитет
рада у области мрежне и интернет инфраструктуре при развоју и увођењу информационих
система и учествује у планирању и изради техничке документације информационих система;
учествује у анализама и планирању пројеката у односу на потребе за опремом и софтвером;
организује и спроводи дистрибуирање пословних апликација односно корисничких упутстава;
анализира, прати и дистрибуира пословне апликације за аутоматизацију послова аналитике и
статистике рада; прати квалитет рада у области апликативног софтвера и база података при
развоју и увођењу информационих система; врши координацију између корисника и сарађује
са њима при увођењу информационих система, прикупља, упоређује и анализира податке
мрежне инфраструктуре; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца:1
Услови: Стечено високо образовање из научне области рачунарске науке; електротехничког и
рачунарског инжењерства или организационе науке у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3
године радног искуства, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
47. Радно место за информатичко-аналитичке послове
- млађи саветник –
Учествује у праћењу и утврђивању стања у области примене ИКТ у правосудним органима,
проучава последице утврђеног стања из ове области; обавља послове информатичке припреме
за аналитику рада и за израду статистичких извештаја у електронском и папирном облику;
прати спровођење аналитичко-статистичких послова коришћењем пословних софтвера;
израђује и дистрибуира једноставније пословне апликације за аутоматизацију послова
аналитике и статистике; учествује у анализама потреба за опремом и софтвером, учествује у
изради документације и евиденција, стандарда и процедура за набавку опреме, материјала и
програмских решења; учествује при изради и дистрибуцији правилника о инсталирању и
одржавању системског и комуникационог софтвера, рачунарске мреже, рачунара, штампача и
друге периферне опреме; помаже у организовању и спровођењу краћих обука за кориснике у
Министарству и правосудним органима са начином рада помоћу рачунара и прикључења на
интернет; израде видео презентација и дизајна пословног материјала; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца:1
Услови: Стечено високо образовање из научне области рачунарске науке; електротехничког и
рачунарског инжењерства или организационе науке у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
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академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, и најмање
једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним
органима, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
10. КАБИНЕТ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
48. Шеф кабинета
- положај у другој групи –
Руководи радом Кабинета и обавља послове који се тичу остваривања функције Заштитника;
сарађује са службама протокола и кабинетима других државних органа; сарађује са службама
Народне скупштине и њеним радним телима; прегледа пошту упућену Заштитнику и прати
реализацију задужења у унутрашњим јединицама Заштитника; обавља и друге послове по налогу
Заштитника.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друштвенохуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање 9 година радног искуства у струци или 7 година радног искуства у струци од
којих најмање 2 године на руководећим радним местима или 5 година радног искуства на
руководећим радним местима, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
49. Саветник Заштитника грађана
- виши саветникОбавља аналитичке и саветодавне послове који се односе на међународне активности,
информисање, сарадњу са државним органима, организацијама и телима, као и са
међународним организацијама и институцијама; припрема и организује путовања и јавне
наступе заштитника грађана; прикупља информације о државним, међународним, верским и
осталим значајним датумима који предвиђају писмено обраћање заштитника грађана; саставља
текст честитки и других протоколарних писама које потписује заштитник грађана; обавља и
друге послове које одреди Заштитник грађана.
Број извршилаца: 2
Услови: Стечено високо образовање из рачунарске науке или научне области друштвенохуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
50. Радно место административно-техничког секретара
- референтОбавља свакодневну кореспонденцију за потребе Заштитника, односно заменика Заштитника;
обезбеђује и чува материјале које обрађују Заштитника, односно заменици Заштитника;
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помаже у реализацији протоколарних активности; обавља и друге административне послове
неопходне за остваривање свакодневних активности Заштитника, односно заменика
Заштитника; обавља друге послове по налогу шефа Кабинета.
Број извршилаца: 1
Услови: Средња школа друштвеног смера, најмање 2 године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
11. ОДЕЉЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТОРТУРЕ
51. Начелник одељења
- виши саветник Руководи радом Одељења; обавља најсложеније послове из делокруга Одељења; планира;
координира и надзире рад извршилаца у Одељењу; у одсуству Заштитника односно заменика
Заштитника задуженог за послове НПМ-а, руководи тимом за посете затвореним установама;
припрема предлоге препорука, мишљења, редовних, ванредних и завршног извештаја НПМ-а;
прати домаће и међународне прописе у области превенције тортуре и права лица лишених
слободе и припрема иницијативе и предлоге за измену релевантних домаћих прописа; обавља
неопходне консултације са Заштитником; сарађује са другим унутрашњим јединицама Стручне
службе и другим органима у циљу извршења послова из делокруга Одељења; обавља и друге
послове из области превенције тортуре по налогу Заштитника грађана.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
52. Послови мониторинга, извештавања и унапређења
- виши саветник Обавља посете затвореним установама; припрема предлоге препорука, мишљења, редовних,
ванредних и завршног извештаја НПМ-а; прати домаће и међународне прописе у области
превенције тортуре и права лица лишених слободе и припрема иницијативе и предлоге за
измену релевантних домаћих прописа; сарађује са другим унутрашњим јединицама Стручне
службе и другим органима у циљу извршења послова из делокруга Одељења; обавља и друге
послове из делокруга Одељења по налогу начелника Одељења.
Број извршилаца: 2
Услови: на основним академским студијама из научне области правне науке или друге научне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, мастер, односно специјалистичким струковним
студијама или на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни
стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
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53. Послови мониторинга
- самостални саветник Учествује у посетама затвореним установама; пружа подршку у изради нацрта извештаја;
прикупља податке од значаја за базу података и рад НПМ-а коришћењем свих расположивих
ресурса (библиотека, интернет, публикације, директне консултације др.); учествује у стручним
семинарима у циљу побољшања квалитета и ефикасности свог рада и рада НПМ-а; обавља и
друге послове по налогу начелника Одељења.
Број извршилаца: 3
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области
правне науке или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, мастер,
односно специјалистичким струковним студијама или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
12. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ
54. Начелник одељења
- виши саветник Руководи радом Одељења; обавља најсложеније послове из делокруга Одељења; планира;
координира и надзире рад извршилаца у Одељењу; у одсуству Заштитника, руководи тимом;
припрема предлоге препорука, мишљења, редовних, ванредних и завршног извештаја
Одељења; прати домаће и међународне прописе у области надлежности Одељења и припрема
иницијативе и предлоге за измену релевантних домаћих прописа; обавља неопходне
консултације са Заштитником; сарађује са другим унутрашњим јединицама Стручне службе и
другим органима у циљу извршења послова из делокруга Одељења; обавља и друге послове из
области хитног поступања по налогу Заштитника грађана.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у
струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
55. Радно место за хитно поступања
- виши саветник –
Хитно поступа у предметима код којих општи интерес захтева хитан поступак, односно који не
трпе одлагање и извршавају се и у дане и у време када Стручна служба Заштитника грађана не
ради (увиђај, притворски предмети, предмети насиља у породици, предмети заштите права
лица лишених слободе, родне равноправности, права детета, права припадника националних
мањина и права особа са инвалидитетом, где је наведеним лицима повредом причињена
материјална или друга штета већих размера, односно којима би била нанета ненадокнадива
штета, предмети у којима Заштитник грађана може покренути поступак и пре него што су
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исцрпљена сва правна средства, односно повреде права које су изазвале или могу изазавати
велику узнемиреност јавности, настанак материјалне или друге штете већих размера, односно
ненадокнадиве штета, грубо кршење права, вишеструко кршење права или се повреде односе
на већи број грађана и сл.); обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области
правне науке или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, мастер,
односно специјалистичким струковним студијама или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
56. Радно место стручне подршке у хитном поступању
- самостални саветник Евидентира све предмете из надлежности Одељења; помаже у хитном поступку пружањем
стручне подршке; обавља припремне радње за хитно поступање, обавља потребне провере код
надлежних органа о наводима изнетим у притужбама; врши послове контроле и надзора рада
органа јавне власти; комплетира доказни материјал и документацију за поступање у хитним
предметима; припрема материјал релевантан за израду појединачних извештаја из надлежности
Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или друге научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
57. Радно место за пратеће послове у Одељењу
- саветник Помаже запосленима у Одељењу у обављању послова; прикупља податке од значаја за рад
Одељења коришћењем свих расположивих ресурса (библиотека, интернет, публикације,
директне консултације и др.); помаже у поступку евидентирања поднетих иницијатива и
поступака из надлежности Одељења; прикупља доказни материјал и документацију за
поступање у хитним предметима, прикупља материјал релевантан за израду појединачних
извештаја из надлежности Одељења и обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одељења.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из правне или друге
научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама за пословног информатичара, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
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најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
13. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВЕШТАЈЕ
58. Радно место за израду извештаја и публикација
- виши саветникПрипрема годишње и посебне извештаје које Заштитник подноси у законом прописаним
случајевима; пружа стручну подршку Заштитнику, односно заменицима Заштитника приликом
израде посебних извештаја о улози и раду Заштитника; прати издавачку делатност у земљи и
иностранству којом се промовише значај поштовања људских права и слобода; прикупља
извештаје и анализе других домаћих и страних институција, истраживачких организација и
организација које се баве заштитом и унапређењем људских права; припрема публикације и
водиче којима се у јавности промовише значај поштовања људских права и слобода и
олакшава приступ грађана начинима остваривања својих права; припрема публикације
намењене запосленима у органима државне управе којима се промовише концепт добре
управе; обезбеђује правовремену и потпуну дистрибуцију публикација и водича; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
59. Радно место за подршку изради извештаја
- саветник Обједињује појединачне извештаје које му достављају друге организационе јединице и
запослени у Стручној служби; пружа стручну помоћ при изради годишњег и посебних
извештаја; помаже при изради публикација којима се у јавности промовише значај поштовања
људских права и слобода; помаже при изради водича за грађане у циљу њиховог лакшег
приступа начинима остваривања својих права као и публикација намењених запосленима у
органима државне управе којима се промовише концепт добре управе; обавља и друге послове
из делокруга Сектора, по налогу по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
60. Радно место преводилац
- саветник -
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Преводи писани материјал, стручне текстове и правне акте; обавља симултано и консекутивно
превођење; преводи на основу дијалог листе или аудио визуелних трака; преводи уз помоћ
акустичних уређаја на седницама и скуповима; води евиденције о преведеним текстовима и
извршеним пословима; обавља коресподенцију везану за послове међународне сарадње; пружа
стручно-техничку помоћ у припреми међународних скупова.
Број извршилаца: 1
Услови: стечено високо образовање из научне области филолошке науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
14. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
61. Радно место за односе са јавношћу
- виши саветник Припрема информације за потребе свих корисника, као и стручна објашњења појединим
корисницима из делокруга рада Сектора; стара се о квалитету израде свих материјала;
одобрава и одговоран је за дневно ажурирање садржаја на интернет страници Заштитника и
друштвеним мрежама; одговоран је за обављање послова акредитовања новинара,
фоторепортера и сниматеља за извештавање о делатностима Заштитника; редигује израду
писаних садржаја за интернет страницу Заштитника; координира систематско праћење писања
домаћих медија о Заштитнику; израђује извештаје о медијском праћењу активности
Заштитника и ставовима јавности о раду Заштитника; обавља и друге послове које одреди
помоћник генералног секретара; учествује у изради прегледа штампе, учествује у прикупљању
документације потребне за јавни наступ Заштитника и заменика Заштитника; учествује у
осмишљавању медијског наступа представника Заштитника; одржава редовне контакте са
домаћим и иностраним представницима медија; обавља и обавља и друге послове по налогу
руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 3
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
62. Радно место за подршку у пословима односа са јавношћу
- самостални саветник Учествује у организовању конференција за представнике медија, интервјуе и јавне наступе
Заштитника, односно заменика Заштитника; помаже при припреми саопштења за јавност и
материјал за представнике медија о активностима Заштитника у земљи и иностранству;
учествује и припреми материјала за интернет презентацију Заштитника; селектује и
дистрибуира електронску пошту и друге садржаје са електронске адресе Заштитника,
непосредно контактира са медијима и новинарима, учествује у изради прегледа штампе,
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учествује у прикупљању документације потребне за јавни наступ Заштитника и заменика
Заштитника; обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора.
Број извршилаца: 1
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
У року од 30 дана по ступању на снагу овог правилника Заштитник ће распоредити
државне службенике и намештенике на радна места утврђена овим правилником.
Члан 32.
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Служби Заштитника грађана, број 213– 558 / 2018
дел.бр.32833 од 19.10.2018. године на који је Народна Скупштина дала сагласност актом број
71 од 7. децембра 2018. године (Службени гласник РС број 95/2018 од 08.12. 2018. године).
Члан 33.
Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Народне скупштине
Републике Србије, осмог дана од дана објављивања на огласној табли Заштитника.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
мр Зоран Пашалић

55

3. Опис функција старешина
3.1 Одлуке о избору заштитника грађана и заменика
На основу члана 138. Устава Републике Србије, члана 4. Закона о Заштитнику грађана ("Службени
гласник РС", бр. 79/05 и 54/07) и члана 134. Пословника Народне скупштине Републике Србије
("Службени гласник РС", број 56/05 - пречишћен текст и број 81/06),
Народна скупштина Републике Србије, на седници Трећег ванредног заседања у 2007. години,
одржаној 29. јуна 2007. године, донела је

Одлуку о избору заштитника грађана
Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 61/2007 од
30.6.2007. године.
I
За заштитника грађана бира се Саша Јанковић, дипломирани правник из Београда.
II
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 20
У Београду, 29. јуна 2007. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник
др Оливер Дулић, с.р.

На основу члана 99. став 2. тачка 6. Устава Републике Србије и члана 6. став 4. Закона о Заштитнику грађана
("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 54/07),
Народна скупштина Републике Србије, на седници Петог ванредног заседања у 2008. години, 7. октобра 2008.
године, донела је

Одлуку
о избору заменика заштитника грађана
(Сл. гласник РС бр. 91/08)
Основни текст на снази од 07/10/2008 , у примени од 07/10/2008
I
За заменике заштитника грађана бирају се:
1. др Горан Башић, доктор политичких наука,
2. др Зорица Мршевић, докторка правних наука,
3. Тамара Лукшић-Орландић, дипломирани политиколог,
4. Милош Јанковић, дипломирани правник.
II
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 9
У Београду, 7. октобра 2008. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
проф. др Славица Ђукић-Дејановић, с.р.
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3. Опис функција старешина
На основу члана 99. Устава Републике Србије, члана 15. Закона о заштитнику грађана ("Службени гласник
РС", бр. 79/05 и 54/07) и члана 8. Закона о Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Осмој седници Другог редовног заседања у 2010. години, одржаној
29. децембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
(Сл. гласник РС бр. 101/10)
Основни текст на снази од 29/12/2010 , у примени од 29/12/2010
I
Престаје функција заменице заштитника грађана проф. др Зорици Мршевић, због подношења оставке.
II
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 48
У Београду, 29. децембра 2010. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
проф. др Славица Ђукић-Дејановић, с.р.

Посланици Народне Скупштине изабрали су 04. августа 2012. године Сашу Јанковића за
заштитника грађана Републике Србије у другом, петогодишњем мандату. За реизбор Саше
Јанковића су гласале све посланичке групе у Парламенту.
На основу члана 138. Устава Републике Србије, члана 4. Закона о Заштитнику грађана ("Службени гласник РС",
бр. 79/05 и 54/07) и члана 8. Закона о Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/10),
Народнa скупштинa Републике Србије, на седници Петог ванредног заседања у 2012. години, одржаној 4. августа
2012. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 76/2012 од 4.8.2012. године.
I
За заштитника грађана бира се Саша Јанковић, дипломирани правник из Београда.
II
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 11
У Београду, 4. августа 2012. године

Народна скупштина Републике Србије
Председник,
мр Небојша Стефановић, с.р.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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3. Опис функција старешина
На основу члана 99. Устава Републике Србије, члана 15. Закона о заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр.
79/05 и 54/07) и члана 8. Закона о Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Четвртој седници Другог редовног заседања у 2013. години, одржаној 26.
новембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
(Сл. гласник РС бр. 104/13)
Основни текст на снази од 26/11/2013 , у примени од 26/11/2013
I
Народна скупштина констатује да су се стекли услови за престанак функције заменика заштитника грађана, истеком
мандата:
1. др Горану Башићу,
2. Тамари Лукшић Орландић и
3. Милошу Јанковићу.
II
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 76
У Београду, 26. новембра 2013. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
др Небојша Стефановић, с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
(Сл. гласник РС бр. 104/13)
Основни текст на снази од 26/11/2013 , у примени од 26/11/2013
I
За заменике заштитника грађана бирају се:
1. Милош Јанковић, дипломирани правник;
2. Роберт Сепи, магистар правних наука;
3. Гордана Стевановић, дипломирана правница и
4. Владана Јовић, дипломирана правница.
II
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 78
У Београду, 26. новембра 2013. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
др Небојша Стефановић, с.р.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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На основу члана 99. став 2. тачка 5. и члана 138. став 3. Устава Републике Србије, члана 4. Закона о
Заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07) и члана 8. Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник РС“, број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на седници Трећег ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној
20. јула 2017. године, донела је

Одлуку о избору заштитника грађана
I
За заштитника грађана бира се Зоран Пашалић,
II
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 20
У Београду, 20. јула 2017. године
Народна скупштина Републике Србије
Председница
Маја Гојковић
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На основу члана 105. став 2. тачка 14. Устава Републике Србије и члана 6. став 4. Закона о Заштитнику
грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 54/07),
Народна скупштина Републике Србије, на Осмој седници Другог редовног заседања у 2019. години
одржаној 13. децембра 2019. године, донела је

Одлуку
о избору заменика заштитника грађана
I
За заменике заштитника грађана бирају се:
1. Јелена Стојановић, дипломирана правница
2. др Наташа Тањевић, дипломирана правница
3. Слободан Томић, дипломирани правник

II
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 56
У Београду, 13. децембра 2019. године
Народна скупштина Републике Србије
Председница,
Маја Гојковић
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3. Опис функција старешина
3.2 Сажет опис овлашћења и дужности заштитника грађана

1

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
Зоран Пашалић

ФУНКЦИЈА

ОВЛАШЋЕЊА



Заштитник грађана













Руководи органом и заступа га
Располаже средствима буџета намењеним за рад органа
Одлучује о правима и обавезама запослених у Стручној служби
Предлаже своје заменике Народној скупштини
Поставља на положај државне службенике
Подноси предлог Народној скупштини за разрешење заменика
Има право да обави разговор са сваким запосленим у органу
управе када је то од значаја за поступак који води
Има право несметаног приступа заводима за извршење
санкција и другим местима на којима се налазе лица која су
лишена слободе, као и право да са тим лицима разговара
насамо
Доноси препоруке и упућује их органима управе када током
поступка који води утврди неправилности у раду органа управе
којима се повређују права грађана
Препоручује разрешење функционера који је одговоран за
повреду права грађана
Иницира покретање дисциплинског поступка против
запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за
учињену повреду
Поднеси захтев, односно пријаву за покретање кривичног,
прекршајног или другог одговарајућег поступка
надлежном органу ако нађе да у радњама функционера
или запосленог у органу управе има елемената кривичног
или другог кажњивог дела

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године

НАДЛЕЖНОСТИ











Контролише поштовање права грађана
Утврђује повреде учињене актима, радњама или
нечињењем органа управе
Контролише законитост и правилност рада органа управе
Покреће поступак контроле исправности рада органа
управе по притужби грађана или по сопственој
иницијативи
Предлаже законе из своје надлежности
Поднеси Влади, односно Скупштини иницијативу за
измену или допуну закона и других прописа и општих
аката из своје надлежности
Даје мишљење Влади и Скупштини на предлоге
закона и других прописа из своје надлежности
Покреће поступак пред Уставним судом за оцену
уставности и законитости закона, других прописа и
општих аката
Подноси Народној скупштини годишњи извештај о
свом раду
Обавља послове националног механизма за
превенцију тортуре
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3. Опис функција старешина
3.3 Сажет опис овлашћења и дужности заменика заштитнка грађана
1

Заменик заштитника
грађана

Обавља послове из надлежности Заштитника грађана на основу
пренетих овлашћења а нарочито у погледу права детета и родне
равноправности
Заштитник грађана одређује заменика који му помаже у обављању
послова заштите, промоције и унапређења права детета
Обавља послове из надлежности Заштитника грађана, на основу
пренетих овлашћења

Поступа по притужбама грађана и деце у случајевима кршења права
у различитим областима права детета, или то чини по сопственој
иницијативи када дође до сазнања и информација о могућој повреди
права детета
Врши контролу рада органа управе у погледу остваривања права
детета. Унапређује права детета
Поступа по притужбама физичких и правних лица (домаћих или
страних) које се односе на случајеве наводног кршења начела
равноправности полова а посебно директну или индиректну
дискриминацију или неједнак третман на основу и због родне
припадности, сексуалне оријентације, родног идентитета, као и
насиље над женама и кршења других женских људских права
Поступа по притужбама због повреде права особа са
инвалидитетом;
Врши контролу рада органа управе у погледу остваривања
равноправности полова
Иницира мере за унапређење рада органа управе у области
остваривања и унапређивања равноправности полова

2

Заменик
заштитника грађана

Обавља послове из надлежности Заштитника грађана на основу
пренетих овлашћења а нарочито у погледу права припадника
националних мањина

3

Заменик
заштитника грађана

Обавља послове из надлежности Заштитника грађана на основу
пренетих овлашћења а нарочито у погледу права лица лишених слободе
Заменик Заштитника грађана који је овлашћен да се стара о заштити
права лица лишених слободе помаже Заштитнику грађана у пословима
Националног механизма за превенцију тортуре, у складу са законом.
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Поступа по притужбама физичких и правних лица (домаћих или
страних) које се односе на случајеве наводних повреда колективних
и индивидуалних права припадника националних мањина;
Врши контролу рада органа управе у погледу остваривања права
националних мањина;
Иницира мере за унапређење рада органа управе у области
остваривања и унапређења права националних мањина
Поступа по притужбама физичких и правних лица (домаћих или
страних) које се односе на случајеве наводног кршења права лица
лишених слободе,
Врши контролу рада органа управе у погледу остваривања права
лица лишених слободе;
Иницира мере за унапређење рада органа управе у области
остваривања и унапређења права лица лишених слободе.
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3.4 Државни службеници на положају
ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
Татјана
1 Милановић
Тркуља
2

Биљана Павловић

ПОЛОЖАЈ
помоћница
генералног
секретара
помоћница
генералног
секретара

ПОСЛОВИ

ТЕЛЕФОН И ИМЕЈЛ
011/2068-100

Руководи Сектором за
материјално-финансијске
послове

tatjana.milanovictrkulja@ombudsman.rs

Руководи Сектором за
нормативне послове

biljana.pavlovic@ombudsman.rs
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4. Опис правила у вези са јавношћу рада
4.1 Подаци од значаја за јавност рада Заштитника грађана
Седиште Заштитника грађана налази се на адреси:
Делиградска бр.16, 11 000 Београд, општина Савски венац
РАДНО ВРЕМЕ: 08,30 – 16,30 - радним даном
ПРИЈЕМ СТРАНАКА: радним даном од 09,00 - 16,00 часова,
на адреси Делиградска бр.16, Београд.
ПРИЈЕМ ПОШТЕ: Београд, Делиградска 16
ТЕЛЕФОН: 011/2068 100
ФАКС:
011/2068 182
е-маил:
zastitnik@zastitnik.rs
Дежурни телефон доступан грађанима ван радног времена стручне службе сваког радног
дана од 17,00 – 22,00 часа и нерадним данима од 08,00 – 20,00 часова, за посебно тешке
случајеве кршења људских права, чије се пријављивање не може одложити: 064 876 85 05.
Заштитник грађана је 4. новембра 2010. године образовао локалне канцеларије у општинама,
Бујановац, Прешево и Медвеђа, ради повећања доступности институције Заштитника грађана
и остваривања ефикасније заштите и унапређења људских и мањинских слобода и права
грађана на том подручју.
Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 91/2009 од 6.11.2009. године.
Адресе, телефони и радно време локалних канцеларија:
ОПШТИНА

АДРЕСА

Бујановац

Карађорђев трг ББ

Прешево

Саве Ковачевића 12

Медвеђа

Јабланичка 63

РАДНО ВРЕМЕ
8.30-16.30

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

ТЕЛЕФОН

017/653-047
017/669-103
016/892-109

У локалним канцеларијама, у назначеним данима, раде дипломирани правници:
Ана Глишић Петрова, ana.glisic-petrova@zastitnik.rs, 064/876-8569
Беким Ајдини, bekim.ajdini@zastitnik.rs, 064/876-8568
Прилаз особама са инвалидитетом које користе помагала за кретање могућ је без пратиоца, у
седишту Заштитника грађана у Делиградској улици 16, Београд где је постављена подизна
склопива платформа, као и у локалним канцеларијама у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи, где
су постављене рампе за пешаке и инвалидска колица.
Податке о електронском приступу Заштитнику грађана можете видети на страни 4.
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Испред седишта Заштитника грађана у Делиградској улици бр. 16, постављена је тактилна
стаза на улазу у објекат која се такође налази и у делу објекта намењоном за пријем странака.
Заштитник грађана је одредио Снежану Милић-Милојевић и Биљану Павловић, као посебна
лица овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја,
контакт имејлови: snezana.milicmilojevic@zastitnik.rs и biljana.pavlovic@zastitnik.rs.
Однос са медијима. Заштитник грађана има изузетно активну сарадњу са медијима, отворен је
за сва њихова питања, и транспарентан у свом раду.
О својим активностима редовно упознаје медије, стручну и општу јавност преко саопштења
или преко сајта ове институције где заинтересовани за рад заштитника грађана имају увид у
сва саопштења и релевантна документа која се односе на његов рад као и најаве будућих
догађаја и активности у области заштите и унапређења људских и мањинских права.
Интервјуи са заштитником грађана или његовим заменицима, добијање информација или
дозвола за аудио и видео снимање, уговара се преко запослене на радном месту за односе са
јавношћу, Биљане Живанчевић, biljana.zivancevic@zastitnik.rs, тел. 011/2068-124, или 066 8768
587. Запослени у институцији Заштитника грађана изјаве медијима могу дати само уз одобрење
и консултацију са заштитником, односно запосленима у његовом Kабинету.
Представници медија који прате активности Заштитника грађана, односно долазе на
конференције за новинаре или остале јавне догађаје које он организује, немају сталну
акредитацију. Сарадња се заснива на личним контактима са новинарима, с тим што се излази у
сусрет свим новинарима који се обрате.
Ако се закаже разговор са заштитником грађана, на пријавници институције се најави долазак
новинара и његових сарадника.
Однос са грађанима. Пријемна канцеларија Заштитника грађана за налази се у Делиградској
16, у приземљу и свакодневно, од 09,00 - 16,00 часова прима грађане који у разгору са
саветницима износе своје проблеме, могу поднети своје писане притужбе на рад органа
управе, допунити већ раније поднете притужбе, или се информисати о надлежностима органа
уколико проблем који износе спада у надлежност других органа.
Бар једном месечно, а по потреби и чешће, заштитник грађана лично прима грађане на основу
њиховог захтева поднетог лично у писарници или путем телефона 001/2068-100.
Грађани такође информације о надлежности Зашитника грађана или других органа као и о
статусу своје раније поднете притужбе могу добити на телефон 011/2068-100 или на имејл:
zastitnik@zastitnik.rs.
Службена легитимација Заштитник грађана и његови заменици имају прописана
идентификациона обележја тј легитимације које користе приликом вршења надзора и контроле
исправности рада органа управе. Легитимације су прописане Правилником о службеној
легитимацији заштитника грађана и његових заменика заменика (“Службени гласник РС“, бр.
3/2022 од 12.01.2022. године)
Заштитника грађана објављује годишње извештаје о свом раду у „Службеном гласнику РС“ и
на својој интернет презентацији где се објављују и појединачни и посебни извештаји из
надлежности овог органа, чиме се шира јавност упознаје са његовим радом.
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5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
5.1 Најчешће тражене информације од јавног значаја
Када је реч о врстама информација које су најчешће предмет захтева за слободан приступ који
се Заштитнику грађана подносе, оне се могу груписати у следеће веће категорије:


информације настале у вези са поступањем Заштитника грађана у вршењу Уставом и
Законом прописане надлежности; ове информације се најчешће траже упућивањем
захтева за приступ информацијама (добијање копија документа) или обраћањем
заинтересованих лица (тражилаца информације) Заштитнику грађана;
 информације које садрже статистичке и друге податке о предметима у раду Заштитника
грађан, решеним предметима и начину решавања, о предузетим мерама у погледу
одговорности органа за повреду закона; ове информације се најчешће траже
подношењем захтева за приступ информацијама, упитима новинара, представника НВО
или кроз питања грађана на јавним догађајима у којима учествује Заштитник грађана
или његови заменици;
 информације у вези са другим активностима Заштитника грађана и радом Стручне
службе Заштитника грађана, организацијом, административним капацитетима, буџетом
и сл; ова питања се такође постављају на разне начине, кроз захтеве за приступ
информацијама, упите новинара или кроз питања грађана на јавним догађајима у
којима учествује Заштитник грађана или његови заменици.
Заштитник грађана на својој интернет презентацији објављује многе информације које су често
тражене.
У вези са правом на приступ информацијама од јавног значаја, Заштитник грађана објављује
препоруке, мишљења, ставове, законске иницијативе. Заштитник грађана објављује и
саопштења за јавност, у којима се могу наћи информације о активностима овог органа власти,
али и ставови о појединим актуелним питањима важним за спровођење прописа из
надлежности Заштитника грађана.
Ко се може жалити и како?
Заштитнику грађана могу се обратити сви грађани (жене, мушкарци – пунолетни или деца), без
обзира на држављанство. Заштитнику грађана се може обратити и свака група грађана,
удружење, предузеће или друго правно лице, домаће или страно (синдикати, невладине
организације и сл.). Заштитнику грађана се, међутим, грађани могу жалити само на органе који
примењују прописе Републике Србије будући да заштитник грађана нема овлашћења према
органима других држава или међународних организација.
Пре подношења притужбе подносилац је дужан да покуша да заштити своја права у
одговарајућем правном поступку.
Најједноставнији начин да поднесете притужбу је да попуните образац који је доступан у
просторијама Заштитника грађана или га можете преузети овде.
На кога и на шта се можете жалити?
Заштитнику грађана се грађани могу жалити на незаконит, неправилан или лош рад:

Органа државне управе

Органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије,

Других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна
овлашћења.
Разлог због се грађани могу обратити Заштитнику грађана је повреда слобода и права учињена
актом, радњом или нечињењем органа управе, ако се ради о повреди републичких закона,
други прописа и општих аката.
Да ли се на притужбу плаћа такса?
Подношење притужбе, као и читав поступак пред Заштитником грађана потпуно је бесплатан.
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Пожељно је да грађани искористе своје право и обрате се Заштитнику грађана у случајевима
када је то заиста потребно и оправдано. Неодговорним подношењем притужбе крше се права
других, нерационално троши новац свих пореских обвезника, одузима драгоцено време за
решавање основних притужби и онемогућава или отежава заштита права грађана уопште.
На ком се језику можете обратити Заштитнику грађана?
Заштитнику грађана се грађани могу обратити било којим језиком и писмом које користе у
свакодневној комуникацији.
Када Заштитник узима притужбу у разматрање?
Заштитник грађана узеће у разматрање вашу притужбу:






када предмет притужбе јесте у надлежности Заштитника грађана
када од повреде права до подношења притужбе није прошло више од три године
када сте претходно своја права покушали да заштитите свим расположивим правним
средствима пред органима управе и
када сте притужбу је потписали и попунили подацима потребним за поступање
Заштитника грађана
када о основаности притужбе није већ одлучивано

Ако неки од наведених услова није испуњен, сматра се да нема основа за поступање
Заштитника грађана због ће Ваша притужба бити одбачена, а Ви обавештани о разлозима за
одбацивање.
Изузетно, уколико неки од ових услова није испуњен Заштитник грађана може Вас позвати да
притужбу допуните. У случају да то не учините, ваша притужба биће одбачена.
Можете ли имати штетне последице због обраћања Заштитнику грађана?
Грађани не могу бити изложени кривичној, прекршајној, дисциплинској или било којој другој
одговорности односно санкцији због тога што су се у доброј вери обратили Заштитнику
грађана или пружили информације од значаја за поступак који Заштитник води.
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6.1 Опис надлежности и овлашћења
У Уставу Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 83/2006 и 98/2006), у члану 138. дефинисан
је Заштитник грађана као независан државни орган који штити права грађана и контролише рад
органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса
Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и установа којима су
поверена јавна овлашћења.
Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Народне скупштине, председника
Републике, Владе, Уставног суда, судова и јавних тужилаштава.
Заштитника грађана бира и разрешава Народна скупштина, у складу са Уставом и законом.
Заштитник грађана за свој рад одговара Народној скупштини.
Заштитник грађана ужива имунитет као народни посланик. О имунитету заштитника грађана
одлучује Народна скупштина.
О Заштитнику грађана доноси се закон.
Надлежности Заштитника грађана одређене су Законом о заштитнику грађана, („Службени
гласник РС“, бр. 105/21), у чл. 19-26, на следећи начин:
Заштитник грађана:
1.Заштитник грађана је овлашћен да контролише законитост и правилност рада органа
управе, ради утврђивања да ли је њиховим актима, радњама или нечињењем дошло до
кршења права грађана зајемчених Уставом, потврђеним међународним уговорима,
општеприхваћеним правилима међународног права, законима, другим прописима и
општим актима Републике Србије.
2.Предлаже законе из своје надлежности
3. Подноси иницијативу да Народној скупштини, односно Влади и органу управе за измену
или допуну закона и других прописа и општих аката, ако сматра да до повреде права
грађана долази због недостатака у прописима
4. Иницира доношење нових закона, других прописа и општих аката, када сматра да је то
од значаја за остваривање и заштиту права грађана
5. Даје мишљење Народној скупштини, односно Влади и органу управе у поступку
припреме прописа на предлоге закона и других прописа, ако се њима уређују питања која
су од значаја за заштиту права грађана
6. Покреће поступак пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона,
других прописа и општих аката7. Писмено препоручује разрешење функционера,односно
иницира покретање дисциплинског поступка против запосленог у органу управе који је
повредио права грађана или начинио пропуст којим је грађанину причињена материјална
или друга штета ако повреду или пропуст одбија или пропушта да отклони по препоруци
Заштитника грађана, или ако не изврши другу законом предвиђену обавезу у поступку који
води Заштитник грађана8. Ако нађе да у радњама функционера или запосленог у органу
управе има елемената кривичног или другог кажњивог дела, надлежном органу поднеси
захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег
поступка9. Има приступ просторијама и свим подацима којима органи управе располажу, а
који су од значаја за поступак који води односно за остварење циља његовог превентивног
деловања, без обзира на степен њихове тајности, осим када је то у супротности са
законом10.Обавља разговор са сваким запосленим у органу управе када је то од значаја за
поступак који води
11.Заштитник грађана може без претходне најаве и ометања, прегледати места у којима се
налазе лица лишена слободе, лица којима је ограничена слобода кретања и места где су
смештене или бораве групе чија права штити, а посебно места под контролом полиције и
Војске Србије, притворске јединице, заводе за извршење кривичних санкција,
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психијатријске установе, прихватилишта за странце и центре за азил. Преглед Заштитник
грађана може извршити и у установама социјалне заштите које пружају услугу домског
смештаја деци и младима, као и одраслим и старијим лицима.
12. Покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи
13. Делује превентивно у циљу унапређења рада органа управе и унапређења заштите
људских слобода и права. пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и
мишљења о питањима из своје надлежности
14.У нарочито оправданим случајевима, може да органу управе не открије
идентитет подносиоца притужбе
15. Ако утврди неправилности и незаконитости у раду органа управе у извештај о случају
уноси препоруку о начину на који би неправилности и незаконитости у раду требало
отклонити односно начину унапређења рада органа, 16. Препорука за разрешење
функционера, односно иницијатива за покретање дисциплинског поступка против
запосленог у органу управе из члана 24. овог закона саставни је део извештаја о случају
Поступа по сопственој иницијативи када на основу сопственог сазнања или сазнања
добијених из других извора, укључујући изузетно и анонимне притужбе, оцени да је актом,
радњом или нечињењем органа управе дошло до повреде људских слобода или права.
Поред наведених надлежности Заштитника грађана одређених Законом, чланом 2а. Закона о
допуни Закона о ратификацији опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака („Сл. гл. РС-Међународни
уговори“, број 7/11), Заштитник грађана је је одређен да обавља послове Националног
механизма за превенцију тортуре.
У обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре Заштитник грађана
сарађује са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је статутом предвиђен
циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода.
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6.2 ЗГ као Национална институција за промоцију и заштиту људских права
Заштитник грађана je априла 2010. године акредитован као Национална институцијa за
унапређење и заштиту људских права (енг. NHRI) са „А“ статусом за период од 2010. до 2015.
године, да би марта 2015. био реакредитован за период 2015-2020. Овај престижни статус је,
Заштитнику грађана, доделила Глобална алијанса националних институција за људска права
(енг. Global Alliance of National Human Rights Institutions - GANHRI). Глобална алијанса
представља глобалну мрежу институција за заштиту и унапређење људских права чији интерни
акредитациони систем, базиран на Париским принципима, признају Уједињене нације. Ово
тело координира однос између националних институција за људска права и Уједињених нација
у области људских права.
Институција Заштитника грађана Републике Србије, као национална институција за људска
права, имаће и наредних пет година највиши А статус који додељује Глобална алијанса
националних институција за људска права (GANHRI)
Заштитник грађана је од стицања овог статуса предузео бројне активности на регионалном и
међународном нивоу у оквиру делокруга рада као национална институција за људска права.
Од 2011. године до данас, Заштитник грађана је сарађивао са свим уговорним телима
(комитетима) Уједињених нација, како кроз слање својих независних извештаја о остваривању
права гарантованим конвенцијама у Републици Србији, тако и путем непосредног учествовања
на седницама комитета и других заједничких активности. Уговорна тела користе налазе
Заштитника грађана као националне институције за заштиту и унапређење људских права ради
потпуног и објективног сагледавања поштовања људских права у Републици Србији.
Заштитник грађана се и редовно састаје са носиоцима мандата специјалних процедура
(специјалним известиоцима) приликом њихових посета Републици Србији.
У свом капацитету националне институције за људска права, Заштитник грађана је у сарадњи
са Канцеларијом Високог комесара Уједињених нација за људска права (енг. OHCHR),
GANHRI-јем, Народном скупштином Републике Србије, а уз помоћ Националног тима
Уједињених нација за Републику Србију, организовао Експертски међународни семинар о
односима између парламената и националних институција за људска права у Београду, који је
резултирао усвајањем „Београдских принципа о односу националних институција за заштиту и
унапређење људских права и парламената“. Београдске принципе је у својим извештајима
промовисао и Генерални секретар УН. Они се сматрају до сада најпотпунијим међународним
документом у овој области.
Заштитник грађана се 2013. године састао са Нави Пилај, високом комесарком за људска права
Уједињених нација, током њене званичне посете Републици Србији. Заштитник грађана је
учествовао и на више заседања Савета за људска права Уједињених нација, говорећи о
Београдским принципима, стању људских права у склопу Универзалног периодичног прегледа
Србије, односно о извештају специјалне известитељке УН за адекватно становање.
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6.3. Опис обавеза
1. Заштитник грађана је дужан да поступи по свакој притужби осим 1) ако предмет на
који се односи притужба не спада у надлежност Заштитника грађана; 2) ако је притужба
поднета након истека рока за подношење; 3) ако је притужба поднета пре употребе свих
расположивих правних средстава пред органима управе, а нису испуњени услови из члана
28. став 9. овог закона; 4) ако је притужба анонимна или је увредљива или је о њеној
основаности већ одлучивано; 5) ако притужба не садржи потребне податке за поступање, а
подносилац недостатак не отклони ни у накнадном року од пет радних дана од дана
одређеног за допуну притужбе, нити се обрати служби Заштитника грађана да му помогне
у отклањању недостатка.
2. Заштитник грађана упућује подносиоца притужбе на покретање одговарајућег правног
поступка, ако је такав поступак предвиђен, тј. не покреће поступак док не буду исцрпљена
сва правна средства.
3. Заштитник грађана не поступа по анонимним притужбама.
4. Ако због неког од разлога из тачке 1. нема основа за поступање Заштитника грађана,
Заштитник грађана ће одбацити притужбу закључком који мора бити образложен, и који се
одставља подносиоца,
5. Заштитник грађана подноси Скупштини редован годишњи извештај у коме се наводе
подаци о активностима у претходној години, подаци о уоченим недостацима у раду органа
управе, препоруке за побољшање праксе и нормативног уређења појединачне области,
предлози за унапређење положаја грађана у односу на органе управе, као и подаци о
спровођењу препорука и предлога из претходних извештаја.
6. Заштитник грађана сарађује са омбудсманом покрајинским заштитником грађана и
локалним омбудсманима у јединицама локалне самоуправе, као и са надлежним службама
председника Републике и Народне скупштине и Владе, у циљу размене информација о
уоченим проблемима и појавама у раду и поступању органа управе са становишта заштите
и унапређења људских слобода и права.
7. Ако Заштитник грађана прими притужбу која се односи на повреде права грађана
учињене актима, радњама или нечињењем органа управе, а не ради се о повреди Устава,
међународног уговор ао људским и мањинским правима, закона, других прописа и општих
аката, већ о повреди прописа или општег акта аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе, доставиће такву притужбу без одлагања покрајинском заштитнику
грађана или колалном омбудсману .
8. Заштитник грађана, односно заменик Заштитника грађана је дужан да и након
престанка функције чува као тајну податке до којих дође у вршењу своје функције.
9. Обавеза чувања тајне односи се и на запослене у стручној служби Заштитника грађана.
10. Заштитник грађана као руководилац органа има и друге обавезе утврђене другим
законима и осталим прописима.
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7.1 Опис поступања Заштитника грађана у оквиру надлежности
Притужбу Заштитнику грађана може да поднесе свако физичко или правно, домаће или
страно лице које сматра да су му актом, радњом или нечињењем органа управе повређена
права.
Притужба се подноси у писаној форми или усмено на записник и на подношење притужбе
се не плаћа никаква такса, нити друга накнада.
Притужба се може поднети најкасније у року од три године од извршене повреде права
грађана, односно од последњег поступања, односно непоступања органа управе у вези са
учињеном повредом права грађана.
Притужба садржи назив органа на чији се рад односи, опис повреде права, чињенице и доказе
који поткрепљују притужбу, податке о томе која су правна средства искоришћена и податке о
подносиоцу притужбе.
На захтев подносиоца притужбе стручна лица у служби Заштитника грађана су дужна да му,
без накнаде, пруже стручну помоћ у састављању притужбе.
Лица лишена слободе имају право да притужбу поднесу у запечаћеној коверти.
У свим установама у којима се налазе лица лишена слободе морају се на видан и јаван начин
обезбедити одговарајуће коверте, о чему се старају управе ових установа, као и министарство
надлежно за послове правде.
Заштитник грађана ће упутити подносиоца притужбе на покретање одговарајућег правног
поступка, ако је такав поступак предвиђен, а неће покретати поступак док не буду
исцрпљена сва правна средства пред органима управе. Изузетно, Заштитник грађана може
покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна средства пред органима управе,
ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или ако се притужба односи на
повреду принципа добре управе, посебно на некоректан однос органа управе према
подносиоцу притужбе, неблаговремен рад или друга кршења правила етичког понашања
запослених у органима управе.
Заштитник грађана неће поступати по анонимним притужбама. Изузетно, ако сматра да у
анонимној притужби има основа за његово поступање, Заштитник грађана може покренути
поступак по сопственој иницијативи.
Притужба се може поднети најкасније у року од три године од извршене повреде права
грађана, односно од последњег поступања, односно непоступања органа управе у вези са
учињеном повредом права грађана.
Заштитник грађана је дужан да поступи по свакој притужби осим:
 ако предмет на који се односи притужба не спада у надлежност Заштитника грађана;
 ако је притужба поднета након истека рока за подношење;
 ако је притужба поднета пре употребе свих расположивих правних средстава пред
органима управе, а нису испуњени услови из члана 28. став 9. Закона;
 ако је притужба анонимна или је увредљива или је о њеној основаности већ одлучивано;
 ако притужба не садржи потребне податке за поступање, а подносилац недостатак не
отклони ни у накнадном року од пет радних дана од дана одређеног за допуну притужбе,
нити се обрати служби Заштитника грађана да му помогне у отклањању недостатка. У
овим случајевима притужба ће бити одбачена.
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Ако орган против којег је поднета притужба сам отклони недостатак на који се притужба
односи, Заштитник грађана ће закључком обуставити испитни поступак..
Када оконча испитни поступак, Заштитник грађана сачињава писмени извештај о случају који
доставља надлежном органу и подносиоцу притужбе и објављује га на својој веб презентацији.
У извештају о случају Заштитник грађана утврђује да ли је у актима, радњама или нечињењу
органа управе било незаконитости и неправилности којима је повређено људско или мањинско
право и слобода грађана.
Ако утврди неправилности и незаконитости у раду органа управе, Заштитник грађана у
извештај о случају уноси препоруку о начину на који би неправилности и незаконитости у раду
требало отклонити односно начину унапређења рада органа.
Орган управе је дужан да, у року који Заштитник грађана одреди у извештају о случају, а који
не може бити краћи од 15 ни дужи од 90 дана од дана добијања извештаја о случају,
Заштитнику грађана достави обавештење о томе да ли је и на који начин поступио по
препоруци, односно о разлозима због којих по препоруци евентуално није поступио.
Ако се препорука односи на нормативно преуређење одређене области или прописаних
решења, Заштитник грађана у извештају о случају одређује рокове у којима је орган управе
дужан да Заштитника грађана обавештава о мерама предузетим на испуњавању препорука.
Ако орган управе у задатом року не достави Заштитнику грађана обавештење, ако не поступи
по препоруци, или је само делимично испуни, као и ако не испуни препоруку да се разреши
функционер који је одговоран за повреду права или иницијативу да покрене дисциплински
поступак против запосленог који је одговоран за повреду права, Заштитник грађана о томе
обавештава непосредно надређени орган, Народну скупштину, Владу и јавност. Заштитник
грађана може поступити и по сопственој иницијативи када на основу сопственог сазнања или
сазнања добијених из других извора, укључујући изузетно и анонимне притужбе, оцени да је
актом, радњом или нечињењем органа управе дошло до повреде људских слобода или права.
Заштитник грађана подноси Скупштини редован годишњи извештај свом раду и стању
људских права у Републици Србији у коме се наводе подаци о активностима у претходној
години, подаци о уоченим недостацима у раду органа управе, препоруке за побољшање праксе
и нормативног уређења појединачне области, предлози за унапређење положаја грађана у
односу на органе управе, као и подаци о спровођењу препорука и предлога из претходних
извештаја.. Извештај о раду се подноси најкасније до 15. марта наредне године и објављује се у
"Службеном гласнику Републике Србије" и на интернет страници Заштитника грађана, а
доставља се и средствима јавног информисања. У току године Заштитник грађана може да
подноси и посебне извештаје, ако за тим постоји потреба.
Односи између Заштитника грађана и органа аутономне покрајине и јединица локалне
самоуправе надлежних за питања заштите права грађана заснивају се на међусобној сарадњи,
у оквиру надлежности Заштитника грађана утврђених Законом.
Статистички подаци о спровођењу надлежности и овлашћења ЗГ
(ctrl+click to follow link)
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7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
7.2 Поступак непосредно по пријему притужбе
А. По пријему притужбе обрађивач проверава:
1.

да ли је поднета од стране овлашћеног лица - домаће или страно физичко или
правно лице које сматра да му је актом, чињењем или нечињењем органа управе повређено
неко право. Уколико се притужом указује на повреду права другог лица, а не подносиоца
притужбе, обавештава се притужилац да је потребно уреди притужбу и да достави
пуномоћје или да је потребно да лице чије је право повређено лично поднесе притужбу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: хх-ххх / 2011
Београд
дел.бр.
Датум:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ

Адреса:
Поштански број и место
Поштовани ,
Примили смо Вашу притужбу, која се односи на рад Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, по захтеву Ваше
кћерке за остваривање права на породичну пензију.
Обавештавамо Вас да је одредбама чл. 25. ст.1. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/2005 и 54/2007)
прописано да свако правно, домаће или страно лице које сматра да су му актом, радњом или нечињењем органа управе повређена
права може да поднесе притужбу Заштитнику грађана. Ставом 2. истог члана прописано је да, ако се ради о повреди права детета,
притужбу у име малолетног детета, може поднети његов родитељ.
Како из поднете притужбе произилази да сте исту поднели у име Ваше пунолетне кћерке, обавештавамо Вас да је потребно да, у
року од 30 дана од пријема овог обавештења уредите своју притужбу тако што ћете доставити:
уредно пуномоћје којим Вас је кћерка овластила да у њено име поднесете притужбу
или
да формулар притужбе (који Вам у прилогу достављамо) попуни и достави овом органу, Ваша кћерка.
Уколико Вам је потребна стручна помоћ да би сте уредили притужбу, можете се обратити служби Заштитника грађана на адресу и
телефон који су назначени на дну дописа.
Обавештавамо Вас да је потребно да притужбу уредите у остављеном року како она не би била, у складу са чланом 28. Закона о
Заштитинику грађана, одбачена као некомплетна.
С поштовањем,
ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
Прилог: ОБРАЗАЦ ПРИТУЖБЕ
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Исто се поступа и у случају када је притужбу поднео адвокат.
Кад је притужбом указано на повреду права правног лица, проверава се да ли је лице које је
поднело притужбу у решењу Агенције за привредне регистре назначено као овлашћено за
заступање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
17 – 1732/ 10
Београд
дел.бр.

датум
адвокат
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДВОКАТА

Адреса:
Поштански број и место
Поштовани,
Примили смо притужбу коју сте поднели у име Савеза..........
, а која се односи на рад Министарства здравља Републике
Србије. Међутим, по примљеној притужби не може да се поступа јер не садржи све потребне податке за поступање.
Како је решењем Агенције за привредне регистре бр. БУ 34/2009 од 10. 12. 2009. год., чију сте копију доставили у прилогу
притужбе, утврђено да је заступник Савеза......... Ххххх Хххххххх а не Ви, то је потребно да доставите уредно пуномоћје да у име
Савеза....... можете поднети притужбу овом органу.
Неопходно је потребно у наредних 15 дана од пријема овог акта уредите своју притужбу тако што ћете доставити:
2.

пуномоћје за заступање Савеза ............................................;

Уколико вам је потребна стручна помоћ да бисте уредили притужбу, можете се обратити служби Заштитника грађана на адресу
или телефон који су назначени на дну дописа. У Стручној служби Заштитника грађана за поступање по Вашој притужби је
задужена начелница Одељења за добру управу.
Уколико у остављеном року не уредите притужбу, Заштитник грађана неће моћи да поступа по Вашој притужби.
С поштовањем,
ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
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Ако се притужбом указује на повреду права детета, притужбу у име малолетног детета
подноси родитељ.
Изузетак:
1)иако уз притужбу није достављено потребно овлашћење, али је приложена документација
(нпр. решење органа управе или одлука суда) на основу које недвосмислено произилази да је
подоносилац притужбе пред другим органима заступао физичко или правно лице на које се
односи притужба;
3. да ли је притужба благовремена
4. да ли су пре подношења притужбе исцрпљена сва предвиђена правна средства пред

органима управе
5. да ли притужба садржи све потребне податке за поступање по њој и документацију
којом се поткрепљују наводи из притужбе. Уколико постоје одређени недостаци
подносилац притужбе се обавештава о потреби уређења притужбе тако што му се шаље
писано обавештење или се обавештава телефоном и о обављеном разговору се сачињава
службена белешка

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
17 – хххх 10
Београд
дел.бр.

датум

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ
Адреса:
Поштански број и место
Поштовани,
Заштитник грађана је 03.09.2010. године примио Вашу притужбу која се односи на непоступање
Министарства рада и социјалне политике.
Како Ваша притужба не садржи све неопходне елементе, односно доказе који поткрепљују притужбу, да
би се по њој поступало молимо Вас да, у року од 15 дана од пријема овог обавештења уредите своју
притужбу тако што ћете доставити копије поднесака, и то :
1. писани поднесак којим сте се обратили Министарству рада и социјалне политике
2. описати повреду права која Вам је учињена поступањем или не поступањем органа управе;
3. навести све чињенице и доказе који поткрепљују вашу притужбу и
4. навести податке о томе која сте правна средства и управне поступке до сада користили
Уколико Вам је потребна стручна помоћ да би сте уредили притужбу, са задовољством ћемо Вам их
пружити. У Стручној служби Заштитника грађана за овај поступак је задужена самостална саветница,
Г...... П...., тел. бр. 2068 ......
Обавештавамо Вас да је потребно да притужбу уредите у остављеном року како она не би била, у складу
са чланом 32. став 1. тачка 5) Закона о Заштитнику грађана ("Сл. гласник РС", бр. 105/2021)), одбачена
као некомплетна.
С поштовањем
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
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7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
7.3 Одбачај притужбе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
-----/---АА
дел.бр.
датум
На основу члана 31. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка _______ Закона о
Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 105/2021) поступајући по притужби ____из
Београда Заштитник грађана доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се притужба _____из _________ поднета ________године, због
________________ (Напомена: потребно је навести један од разлога из члана 32. став 1.
тачка 1-5 Закона о Заштитнику грађана)

Образложење
Заштитнику грађана се обратио _________ из
______________________

_____________ указујући на/да

Из навода притужбе произлази ______________________ (Напомена: потребно је
навести чињенице на основу којих се може утврдити да постоји неки од разлога за
одбачај притужбе из члана 32. став 1. тачка 1-5 Закона о Заштитнику грађана).
Чланом 32. став 1. тачка _______ Закона о Заштитнику грађана је прописано да
Заштитник грађана доноси закључак којим одбацује притужбу ако___________
Како је из навода притужбе утврђено да предмет Ваше притужбе није у надлежности
Заштитника грађана/ да је притужба поднета након истека рока за њено
подношење/да је притужба поднета пре употребе свих расположивих правних
средстава пред органима управе а нису испуњени услови из члана 28. став 9. овог
закона/да се ради о анонимној притужби или је притужба увредљива или је о њеној
основаности већ одлучивано/да притужба не садржи податке који су потребни за
поступање а притужилац није отклонио недостатке у накнадном року од пет радних
дана од дана одређеног за допуну притужбе, нити се обратио стручној служби
Заштитника грађана да му помогне у отклањању недостатака, Ваша притужба је
одбачена на основу члана 32. став 1. тачка___ Закона о Заштитнику грађана.
Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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(Напомена: Уколико је притужба одбачена због тога што Заштитник грађана није
надлежан да поступа по притужби, у овом делу је потребно поучити подносиоца
притужбе о томе коме треба упутити притужбу или друго правно средство, осим ако
Заштитник грађана не доставља притужбу покрајинском заштитнику грађанаомбудсману или локалном омбудсману а о чему се у овом делу обавештава
подносилац притужбе)
ЗАМЕНИК/-ЦА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Доставити:
- подносиоцу притужбе- адреса/електронска адреса
- у списе предмета

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
/
Београд
AA
дел.бр.

датум
(име и презиме притужиоца)
____________________
(адреса/електронска

адреса)
Поштовани/Поштована,

Поводом Ваше притужбе упућене овом органу дана _________, у прилогу Вам
достављамо закључак ____________________.

С поштовањем,
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА
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Разлози за одбачај притужбе:
1. Ненадлежност ЗГ – уколико предмет на који се односи притужба не спада у
надлежност ЗГ обавештава се притужилац о надлежностима ЗГ и појашњава зашто по
конкретној притужби не може поступати и истовремено се даје поука о евентуалној
могућности заштите права пред другим органом

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
17 – хххх 10
Београд
дел.бр.
датум
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ
Адреса:
Поштански број и место
Поштовани,
Пажљиво смо сагледали Вашу притужбу којом сте указали на проблеме које имате у здравственој установи у којој
сте запослени, а којом сте се обратили Заштитнику грађана са захтевом за заштитом од дискриминације и
малтретирања на раду.
Уз апсолутно разумевање Вашег проблема, пре давања одговора на Вашу притужбу, желимо да Вам укажемо да
Заштитник грађана у вршењу послова из своје надлежности може да поступа само у складу са уставним и законским
овлашћењима. Законом о Заштитнику грађана („("Сл. гласник РС", бр. 105/2021 ) прописано је да је Заштитник
грађана овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или
нечињењем органа управе, ако се ради о повреди републичких закона. Заштитник грађана је овлашћен да
контролише законитост и правилност рада органа управе и поступаће по свакој притужби осим у таксативно
законом прописаним случајевима, између осталог и ако предмет на који се односи притужба не спада у његову
надлежност.
На основу Ваше притужбе може се претпоставити да је предмет поступка који сте покренули пред надлежним судом
оспоравање ваљаности закључених уговора и анекса уговора о раду, а не дискриминација у области рада, сматрамо
упутним да се обратите Повереници за заштиту равноправности, у складу са одредбама чл. 35. Закона о забрани
дискриминације Притужбу можете поднети на следећу адресу: Београдска 70, 11000 Београд
Заштитник грађана је, као орган који контролише законитост и правилност рада органа управе и других органа и
организација којима су поверена јавна овлашћења, свеобухватно сагледао Вашу притужбу и приложену
документацију и како је тужбом покренут поступак пред надлежним судом, Заштитник грађана нема овлашћења да
поступа. Надамо се да смо Вам појаснили да Заштитник грађана нема законског основа нити могућности да поступа
по притужби коју сте поднели у делу који се односи на дискриминацију на раду.
С поштовањем,
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
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2.

Надлежност локалног омбудсмана - уколико је притужбом указано на повреду права
притужиоца која је учињена од стране органа управе локалне самоуправе а не ради се
оповреди републичких прописа већ прописа јединице локалне самоуправе, притужба се
прослеђује локалном омбудсману, уколико је установљен у конкретној општини/граду. О
томе се обавештава притужилац

дел.бр.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
17 – хххх 10
Београд
датум
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ

Адреса:
Поштански број и место
Поштовани,
Заштитник грађана је примио Вашу притужбу која се односи на поступак Градске управе Врања, а којом сте тражили од овог
органа да, у складу са својим законским овлашћењима предузме све неопходне мере како би поступак доношења урбанистичког
плана код Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове био правилно и до краја спроведен.
Пре давања одговора на Вашу притужбу, желимо да Вам укажемо да Заштитник грађана у вршењу послова из своје надлежности
може да поступа само у складу са уставним и законским овлашћењима. Законом о Заштитнику грађана ("Сл. гласник РС", бр.
105/2021 прописано је да је Заштитник грађана овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене
актима, радњама или нечињењем органа управе, ако се ради о повреди републичких прописа. Заштитник грађана је дужан да
поступи по свакој притужби осим у таксативно наведеним случајевима, између осталог ако предмет на који се односи притужба не
спада у надлежност Заштитника грађана.
Како у конкретно изложеном случају, поступак доношења урбанистичких планова којима се регулише уређење простора које
укључује и питање регулационе линије улице, а што је Вама од значаја ради могућности прилаза грађевинској парцели на којој је
сазидан Ваш стамбени објекат, у искључивој изворној надлежности Града Врања, то Заштитник грађана Републике Србије нема
законских овлашћења за поступање по Вашој притужби.
С обзиром на одредбе чл. 35. ст. 1. Закона о Заштитнику грађана, којима је прописано да ако Заштитник грађана прими притужбу
која се односи на повреду права грађана учињену актима, радњама или нечињењем органа управе, а не ради се о повреди
републичких прописа, такву притужбу доставиће грађанском браниоцу локалне самоуправе, ако је установљен, Ваша притужба, са
комплетно достављеном документацијом, биће прослеђена Заштитнику грађана Врања (ул. Пети конгрес бр. 1).
У нади да ћете превазићи проблеме са којима сте се до сада суочавали, срдачно Вас поздрављамо.
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Доставити копију:
- Заштитнику грађана Града Врања, Врање, ул Пети конгрес бр. 1
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дел.бр.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
17 – хххх 10
Београд
датум

ГРАД ВРАЊЕ
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Адреса:
Поштански број и место

Заштитник грађана Републике Србије примио је притужбу Ххххххххххххххх, из Врања.
Након увида у притужбу, приложену документацију и накнадно прибављених информација од
притужиоца, утврђено је да Заштитник грађана нема законских овлашћења да поступа по наведеној
притужби, већ применом одредби чл. 35. ст. 1. Закона о Заштитнику грађана, којима је прописано да ако
Заштитник грађана прими притужбу која се односи на повреду права грађана учињену актима, радњама
или нечињењем органа управе, а не ради се о повреди републичких прописа, достављамо Вам примљену
притужбу.
Притужилац је обавештена да Заштитник грађана Републике Србије није надлежан да поступа по
поднетој притужби, као и да ће иста бити прослеђена Вама ради поступања.
Надамо се да ћемо остварити законом прописану сарадњу, у заједничком циљу ефикасног остваривања
права грађана и унапређивања рада органа управе.
С поштовањем,
ПОМОЋНИК/ЦА ГЕНЕРАЛНОГ
СЕКРЕТАРА

У прилогу:
- притужба са пратећом документацијом
- - акт Заштитника грађана упућен притужиоцу
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3.

Неблаговремена притужба - ако је притужба поднета након истека рока за
подношење, односно уколико је притужбом указано на наводну повреду права притужиоца
које је учињена чињенем одн. нечињењем органа управе, а од момента начињене повреде
до момента подношења притужбе прошло више од три године, притужиоцу се шаље
обавештење да ЗГ неће поступати по поднетој притужби

Изузетак: од правила да Заштитник грађана не поступа по неблаговременим притужбама је
ако од последњег поступања органа управе прошло више од три године али се орган посебно
некоректно односи према притужиоцу и/или неблаговременим радом ускраћује одређено право
притужиоцу.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
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4. Преурањена притужба – уколико је притужба поднета пре него што су искоришћена сва
расположива правна средства.
Изузетак: уколико је притужба односи на повреду принципа добре управе, посебно
некоректан однос органа управе према притужиоцу или уколико шритужилац трпи штету
покренуће се поступак контроле правилности и законитости рада органа иако нису
искоришћена сва расположива права средства.

дел.бр.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
17 – хххх 10
Београд
датум

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ
Адреса:
Поштански број и место
Поштовани,
Примили смо Вашу притужбу 28. јуна 2010. године којом изражавате незадовољство поступањем
Одељења за грађевинске послове Градске општине Хххххххх по Вашем захтеву за извођење радова на
санацији приземне породичне стамбене зграде.
Пре одговора на Ваш допис, желимо да Вам скренемо пажњу на то да је Заштитник грађана Уставом
Републике Србије и чланом 1. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“ бр. 105/21),
установљен као независан државни орган, који штити права грађана и контролише рад органа државне
управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и
других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења. Чланом 25.
закона предвиђено је да је пре подношења притужбе подносилац дужан да заштити своја права у
одговарајућем правном поступку, док ће га Заштитник грађана упутити на покретање одговарајућег
правног поступка ако је такав поступак предвиђен, а неће покретати поступак док не буду исцрпљена
сва правна средства пред органима управе .
Пажљиво разматрајући документацију коју сте приложили и разумевајући ситуацију у којој се налазите,
у вези са поменутим законом утврђеним надлежностима, а које су Вам предочене и у првом контакту са
нашом стручном службом, обавештавамо Вас да Заштитник грађана нема овлашћења да поступа по њој,
због тога што у заштити права за које сматрате да Вам припада још увек нисте искористили сва правна
средства пред органима управе која Вам стоје на располагању.
С обзиром да сте уложили жалбу на решење Одељења за грађевинске послове, констатујемо да сте Већ
предузели законске мере у циљу заштите Ваших права, те би свако поступање Заштитника грађана пре
него што исцрпите Ваше законске могућности, значило и мешање у поступак који је већ у току и
стављање у положај другостепеног органа. Истовремено, заштиту Ваших права и интереса можете
остварити и евентуалним покретањем спора пред Управнм судом, а уколико оцените да је то потребно.
С поштовањем,
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
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5. Неуредна притужба – уколико притужба не садржи све неопходне елементе или није
достављена документација којом се поткрепљују тврдње из притужбе, а притужилац не
отклони недостатке у остављеном року
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5.

Анонимна притужба или је увредљива или је о њеној основаности већ
одлучивано – уколико је примљена анонимна притужба, непотписана или се не може
закључити ко је подносилац исте нити је наведена адреса подносиоца, могуће су две
ситуације, тј. два начина поступања по оваквој притужби:

Заштитник грађана доноси закључак којим одбацује притужбу
Ако се на основу навода из притужбе процени да постоји основ за поступање ЗГ покреће
поступак по сопственој иницијативи користећи информације из достављене анонимне
притужбе.
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7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
7.4 Покретање поступка

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
----/---АА
дел.бр.
датум
На основу члана 33. става 3. и став 4., а у вези са чланом 31. Закона о Заштитнику
грађана („Сл. гласник РС“ 105/2021) поступајући по притужби ______из _______
поднетој дана ____Заштитник грађана доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
Покреће се испитни поступак оцене законитости и правилности рада ____________
Образложење
Дана _________ Заштитнику грађана се притужбом обратила _________указујући
на_________
Испитујући испуњеност услова за поступање по поднетој притужби у оквиру навода
притужбе и разлога за њено подношење, разматрајући приложену документацију,
Заштитник грађана је донео закључак о покретању испитног поступка оцене
законитости и правилности рада ________

ЗАМЕНИК/-ЦА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Доставити:
- подносиоцу притужбе,
- органу- адреса органа--------- у списе предмета
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Покретање поступка по сопственој иницијативи –
Заштитник грађана може поступити и по сопственој иницијативи, када на основу сопственог
сазнања или сазнања добијених из других извора, укључујући изузетно и анонимне притужбе,
оцени да је могуће да је актом, радњом или нечињењем органа управе дошло до повреде
људских права или слобода.
Одредбе овог закона о испитном поступку сходно се примењују и на поступак који Заштитник
грађана покрене по сопственој иницијативи.
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7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
7.5 Контакти са органима у току вођења поступка
Заштитник грађана доставља подносиоцу притужбе и органу управе закључак о
покретању испитног поступка и захтева од органа управе да се писмено изјасни о
притужби и достави потребна обавештења и документе, у року који одреди, а који не
може бити дужи од 15 дана. У изузетно сложеним ситуацијама, на образложени захтев
органа управе, Заштитник грађана може рок из става 1. овог члана продужити најдуже до
60 дана.Ако орган управе не поступи у року који је Заштитник грађана одредио, дужан је
да Заштитнику грађана без одлагања саопшти разлоге за то. О непоступању по захтеву из
става 1. овог члана, Заштитник грађана обавештава орган који је непосредно надређен
органу управе на који се притужба односи, Владу, Народну скупштину и јавност.
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Надзор – уколико се током поступка контроле правилности и законитости рада органа
управе, након добијеног изјашњења органа или уколико орган не сарађује са ЗГ, процени
да је неопходно обавити разговор и извршити увид у документацију којом орган
располаже, обрађивач сачињава резиме случаја. Након што се са конкретним случајем
упозна руководилац Сектора за поступање по притужбама и надлежни заменик, резиме
случаја са предлогом за надзор доставља се заштитнику грађана
Изузетак: у ситуацијама када је заштитник грађана директно укључен у рад по предмету на
основу усменог договора са њим, заказује се надзор без претходног сачињавања писаног
резимеа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: хх-ххх / 2011
Београд
дел.бр.
Датум:

ПЛАН НАДЗОРА И РЕЗИМЕ ПРЕДМЕТА:
115-XXXX/11 – Мxxxx Гxxxxxx
СИЖЕ ПРИТУЖБЕ
Притужбом се тврди, а из приложене документације произилази да је пред Одељењем за урбанистичко-комуналне
грађевинске стамбене и имовинскоправне послове Општине, на предлог ЈП РБ „Колубара“ Лазаревац, 15. маја 2003.
године покренут поступак за потпуну експропријацију кат. парц. 225, евидентиран под бројем 465-20, а да је
надлежно одељење Општине, у овом поступку одржало само јавну расправу 25. септембра 2003. године, којој је био
присутан покојни отац притужиоца. Истакнуто је да се притужилац са својим оцем више пута интересовао код
поступајућег органа о току управног поступка, али да никакву информацију нису добили, иако су управни поступци
који су вођени поводом експропријације околних парцела давно окончани и комшијама исплаћене одговарајуће
накнаде.
У међувремену је и сам притужилац, као сада наследник предметне непокретности, захтевао добијање одговарајуће
информације о разлозима непоступања органа локалне самоуправе, али да су се запослени у Општинској управи
Општине Лајковац некоректно понашали према њему, „шетали“ од писарнице до одељења, уз образложење да се
предмет изгубио. Притужилац посебно истиче да је након вишегодишњих покушаја добио информацију да је
предмет архивиран 23. маја 2008. године, односно пет година након што је поднет захтев за експропријацију,
а да у покренутом управном поступку није донет никакав управни акт, као и да су службеници одбили да дају
копију списа предмета.
ПРЕДУЗЕТЕ РАДЊЕ:
ЗГ је 14. децембра 2011. године покренуо поступак према Општини Л. Општина је поводом овог дописа ЗГ
доставила само копије списа предмета, не изјашњавајући се о наводима притужбе. С тим у вези, Заштитник грађана
је затражио додатно изјашњење поводом ког није примљен одговор, па је 19. марта упућена ургенција, на који је
орган одговорио да је ЗГ већ упутио одговор. Након пријема оваквог изјашњења, у телефонском разговору са
руководиоцем Одељења за привреду и имовинско-правне послове Општине, од 11. априла 2012. године покушано је
да се разјасни став општине о наводима притужбе. Нажалост, и овим путем није добијено јасно изјашњење органа о
свом поступању у конкретном случају.
ТЕМА САСТАНКА И НАДЗОРА:
Ради утврђивања свих чињеница и околности неопходних за правилну и потпуну оцену основаности поступања
органа Општинске управе, потребно је:
- обавити разговор са представницима органа општинске управе ради добијања информација о наводима из
притужбе, те начину поступања органа у конкретном случају.
ТИМ ЗА НАДЗОР:
Јабланка Табаш, начелница Одељења за добру управу и
Далиборка Ђурђевић, саветница у Одељењу за добру управу.
ПЛАН НАДЗОРА САЧИНИЛА
Самостална саветница
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По добијеној сагласности заштитника грађана, орган управе се обавештава о надзору. Акт
се упућује старешини органа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: хх-ххх / 2011
Београд
дел.бр.
Датум:

НАЗИВ ОРГАНА УПРАВЕ
РУКОВОДИОЦУ ОРГАНА
Адреса:
Поштански број и место

Веза: ваша акта бр. Ххххххх од 07.0 7. 2010. год.
Поштовани,
Заштитник грађана је, поступајући по притужби Хххххх Хххххх, из Хххххх, којом је указано на
неправилности у раду Наводи се назив органа, од Министарства ххххх и овог органа затражио
информације о свим релевантним околностима овог случаја.
Након сагледавања примљених информација и увида у приложену документацију, а у циљу оцене
правилности и законитости рада Органа и Министарства, овом органу су остала неразјашњена одређена
питања везана за хххххххх.
Ради упознавања са свим чињеницама, подацима и околностима од значаја за вођење овог поступка,
Ххххх Хххххх запослен у Стручној служби заштитника грађана, доћи ће у Орган хх. хх 2010. год. у
10,00 часова. Потребно је да мом сараднику, у складу са чл. 21. ст. 1. и 2. Закона о Заштитнику грађана
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07), буде омогућен приступ просторијама органа. Истовремено је
потребно да обаве несметан разговор са Вама или лицем које овластите да у Ваше име пружи сва
потребна обавештења у овом поступку, као и увид у комплетну документацију којом располажете а
везану за конкретан случај. Такође је потребно да им буде омогућен и увид у комплетно расположиву
документацију везану за ......................................................................................................
Уколико из објективних разлога понуђена сатница не одговара, молимо да предложите други час посете
у истом дану, а у супротном сматраћемо потврђеним наведени термин. Наша особа за контакт је Хххххх,
тел. 064/ххххххххх.
Уверени смо да ћемо остварити законом прописану сарадњу, у интересу ефикасног и законитог
остваривања права и на закону заснованих интереса грађана.
ЗАМЕНИК/ЦА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
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Након обављеног надзора, о разговору са овлашћеним лицем/лицима органа управе, обрађивач
предмета или друго лице које присуствује надзору, сачињава белешку која се доставља и
органу управе чија се контрола правилности и законитости рада врши

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: хх-ххх / 2011
Београд
дел.бр.
Датум:

Б Е Л Е Ш К Е

С А

С А С Т А Н К А

Заштитник грађана
Састанак са
Датум
Сврха
Тема
Претходне напомене
Уводне напомене

Саговорници
Закључак
Белешку сачинио/ла

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године

92

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
7.6 Завршетак поступка
Заштитник грађана може да обустави испитни поступак ако се подносилац притужбе
писмено изјасни да одустаје од притужбе, ако неоправдано не учествује у испитном
поступку, или ако из његових поступака недвосмислено произлази да не показује
интересовање за даљи ток поступка.
Испитни поступак се обуставља закључком, који мора бити образложен и који се доставља
подносиоцу притужбе и органу управе.
Ако орган управе против којег је поднета притужба сам отклони недостатак на који се
притужба односи, Заштитник грађана ће закључком обуставити испитни поступак и о томе
обавестити подносиоца притужбе и орган управе.
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1. Оцена основаности притужбе односно правилности рада органа


Неоснована притужба без покретања поступка – када се након сагледавања навода
из примљене притужбе, приложене документације, као и позитивно-правних прописа
који се односе на конкретан случај, а без потребе за прибављањем информација од
органа, поуздано утврди да поступањем органа управе није начињена повреда права
притужиоца, притужба се одбија као неоснована. Актом ЗГ притужилац се обавештава
да нису утврђени пропусти у раду органа управе и да је притужба неоснована

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: хх-ххх / 2011
Београд
дел.бр.
Датум:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРИТУЖИОЦА
Адреса:
Поштански број и место

Поштовани,
Заштитник грађана је примио Вашу притужбу која се односи на поступање Националне службе за
запошљавање и повреду права из члана 31 став 1 тачка 2 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености (''Службени гласник РС“ бр. 36/2009) односно на повреду дужности Националне службе
за запошљавање из члана 6 тачка 1 и члана 10 наведеног закона.
Према наводиома из Ваше притужбе, до повреде закона је дошло износе се наводи из притужбе
Након утврђивања свих релевантних чињеница и околности, нисмо нашли основ да закључимо да је
Национална служба за запошљавање у поступању према Вама прекршила Ваша права, односно
поступила незаконито или неправилно са становишта надлежности овог државног органа. Због тога Вас
обавештавамо, у складу са чланом 31 став 1 Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр.
79/05 и 54/07), да Вашу притужбу нисмо могли уважити као основану и то из следећих разлога:
Наводе се сви разлози којима се поткрепљује став ЗГ о неоснованости притужбе
На основу свега изнетог Заштитник грађана је, као орган који контролише законитост и правилност рада
органе управе и других органа и организација којима су поверена јавна овлашћења, свеобухватно
сагледао наводе из притужбе, као и приложену документацију и није нашао пропусте у раду Националне
службе за запошљавање.
ЗАМЕНИК/ЦА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
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 Неоснована притужба након спроведеног поступка и утврђивања свих релевантних
чињеница и околности, када се може закључити да је притужба неоснована јер у раду
органа није утврђен пропуст одн. неправилност и о томе се обавештава и притужилац
(прилог бр. 21).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: хх-ххх / 2011
Београд
дел.бр.
Датум:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРИТУЖИОЦА
Адреса:
Поштански број и место

Поштовани,
Заштитник грађана је поступајући по Вашој притужби, која се односи на остваривање права на адекватну
здравствену заштиту, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства здравља,
Сектора за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, о чему сте обавештени.
У притужби сте истакли да Вам је повређено право Наводи се опис повреде
Ради сагледавања свих елемената од значаја за оцену основаности притужбе Заштитник грађана је у поступку
контроле правилности и законитости рада Министарства здравља, Сектора за организацију здравствене
службе и здравствену инспекцију, затражио од овог оргна информације о релевантним чињеницама.
Поступајући по захтеву Заштитника грађана, актом бр. ххххххх од 18. 03. 2010.год. Министарство здравља је
обавестило овај орган да је Министарство након Вашег захтева, предузело одређене активности из своје
надлежности.
У поступку по Вашој пријави извршен је инспекцијски надзор у Навеоди се орган и организациона јединицу
где је вршен надзор.
У спроведеном поступку, у току кога је извршена и унутрашња провера стручног поступања у току Вашег
лечења утврђено је Наводи се хронологија поступака пред органом и све чињенице које су биле одлучне у
поступку доношења одлуке ЗГ да није било повреде права грађана.
Заштитник грађана је, као орган који контролише законитост и правилност рада органе управе и других
органа и организација којима су поверена јавна овлашћења, свеобухватно сагледао поступање Министарства
здравља, Сектора за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију и није нашао да постоје
неправилности у раду приликом поступања у конкретном случају.
У нади да ћете превазићи проблеме са којима сте се до сада суочавали и да ће следећи поступак вантелесне
оплодње бити успешан, срдачно Вас поздрављамо.

ЗАМЕНИК/ЦА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године

96

О непостојању повреде права грађана обавештава се и орган управе против кога је покренут
поступак

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: хх-ххх / 2011
Београд
дел.бр.
Датум:

НАЗИВ ОРГАНА УПРАВЕ
РУКОВОДИОЦУ ОРГАНА
Адреса:
Поштански број и место

ВЕЗА:

ваш број – ххххххх/2009-02
од 15. 02. 2011. г.

Поштовани,
Заштитник грађана је поступајући по притужби Хххххх Ххххххх, која се односи на остваривање права
на адекватну здравствену заштиту, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада
Министарства здравља, Сектора за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију, о чему
сте обавештени.
Након пријема тражених информација на основу сагледавања свих релевантних чињеница од значаја за
оцену правилности рада органа, утврдили смо да нема основа за даље поступање Заштитника грађана по
предметној притужби. У прилогу достављамо копију акта упућеног притужиоцу у коме су истакнути
разлози због којих је оцењено да је притужба неоснована.
Захваљујемо на досадашњој сарадњи и изражавамо наду да ћемо и убудуће остваривати законом
прописану сарадњу, у интересу ефикасног и законитог остваривања права и на закону заснованих
интереса грађана, како пацијената тако и лекара.

Прилог: 1

ЗАМЕНИК/ЦА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
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Када оконча испитни поступак, Заштитник грађана сачињава писмени извештај о случају који
доставља надлежном органу и подносиоцу притужбе и објављује га на својој веб презентацији.
У извештају о случају Заштитник грађана утврђује да ли је у актима, радњама или нечињењу
органа управе било незаконитости и неправилности којима је повређено људско или мањинско
право и слобода грађана.
Ако утврди неправилности и незаконитости у раду органа управе, Заштитник грађана у
извештај о случају уноси препоруку о начину на који би неправилности и незаконитости у раду
требало отклонити односно начину унапређења рада органа.
Ако се препорука односи на нормативно преуређење одређене области или прописаних
решења, Заштитник грађана у извештају о случају одређује рокове у којима је орган управе
дужан да Заштитника грађана обавештава о мерама предузетим на испуњавању препорука.
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7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
7.7 Праћење поступања органа по препоруци
Орган управе је дужан да, у року који Заштитник грађана одреди у извештају о случају, а који
не може бити краћи од 15 ни дужи од 90 дана од дана добијања извештаја о случају,
Заштитнику грађана достави обавештење о томе да ли је и на који начин поступио по
препоруци из става 3. овог члана, односно о разлозима због којих по препоруци евентуално
није поступио.
Ако орган управе у чијем раду су постојали недостаци а коме је упућена препорука, у
остављеном року:
a. обавести ЗГ да је поступио по препоруци и отклонио недостатке у свом раду поступак
покренут по притужби се завршава, о чему се обавештава притужилац и орган управе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: хх-ххх / 2011
Београд
дел.бр.
Датум:

ПОДНОСИОЦУ ПРИТУЖБЕ
Адреса:
Поштански број и место
На основу члана 29. став 1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07), Заштитник грађана вам
упућује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о
завршетку поступка
Министарство просвете је актом бр. 614-02-479/2009-02 од 28.10.2009. год. обавестило Заштитника грађана да је у свему
поступило по препоруци овог органа бр. 17-1301/09 дел. бр. 8549, у поступку поводом ваше притужбе у вези са уписом на
прву годину мастер студија. Министарство је Влади РС упутило предлог одлуке чији недостатак је проузроковао повреду
права студената, а Влада је на седници одржаној 26. октобра 2009. г. донела Одлуку о броју студената за упис у прву
годину студијских програма дипломских академских студија - мастер, који се финансирају из буџета за високошколске
установе чији је оснивач Република за школску 2009/2010. годину (Одлука 05 бр. 612-6909/2009 од 26. октобра 2009. год.).
Министарство је навело и да је постигло договор са високошколским установама чији је оснивач Република, да у поступку
спровођења конкурса за упис, до ступања на снагу наведене одлуке Владе и одговарајућег рангирања, прихвате пријаве
свих кандидата без обавезе уплаћивања цене студија или њеног дела. Министарство просвете је истовремено истакло да је
до неблаговремености у планирању уписа студената на дипломске академске студије за школску 2009/2010 годину дошло
услед настојања Министарства да у условима знатних финансијских ограничења, која су последица економске кризе,
омогући финансирање оптималног броја студената на дипломским академским студијама.
Како је Министарство просвете у свему поступило у складу са препоруком, стекли су се услови да се поступак пред овим
органом успешно оконча, о чему вас у складу са чланом 29. став 1. Закона о Заштитнику грађана обавештавамо.
Користим прилику да вам се захвалим на томе што сте указали на проблем који је условио повреду права студената
и да вам пожелим успешно даље школовање и рад. Истовремено, желим да истакнем и значај ваше даље сарадње са
Министарством просвете, на челу са министром просвете, без чије ефикасне реакције и сарадње са Заштитником
грађана и високошколским установама овај пропуст не би могао бити отклоњен.
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
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Ако орган управе у задатом року не достави Заштитнику грађана обавештење, ако не
поступи по препоруци, или је само делимично испуни, као и ако не испуни препоруку
да се разреши функционер који је одговоран за повреду права или иницијативу да
покрене дисциплински поступак против запосленог који је одговоран за повреду права,
Заштитник грађана о томе обавештава непосредно надређени орган, Народну
скупштину, Владу и јавност

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године

100

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
7.8 Законске и друге иницијативе Заштитника грађана
Положај и улога Заштитника грађана у правном систему Републике Србије одређени су и
значајним овлашћењима у погледу унапређивања правних прописа из области људских права и
слобода. Заштитник грађана је, поред општег права на предлагање закона из своје надлежности,
овлашћен и да поднесе иницијативу за измену или допуну закона, других прописа и општих
аката ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатака у прописима.
Са упућеним законским иницијативама Заштитника грађана можете се упознати овде
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Нормативни оквир
8.1 Правни оквир за рад ЗГ
Заштитник грађана Републике Србије је независан и самосталан државни орган који је ушао у
правни поредак Републике Србије 2005. године Законом о Заштитнику грађана.1 Положај
институције битно је ојачан Уставом Републике Србије2 из 2006. године, када Заштитник
грађана постаје уставна категорија, у складу са најбољим међународним искуствима. Законом о
изменама и допунама Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака3 Заштитник
грађана је одређен да обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре.
Устав Републике Србије утврђује природу и надлежност Заштитника грађана, круг органа
јавне власти који су изузети из контролне функције овог органа; прописује да Заштитника
грађана бира и разрешава Народна скупштина којој и одговара за свој рад, гарантује имунитет
Заштитнику грађана као народном посланику и упућује на доношење посебног (органског)
закона о Заштитнику грађана. Устав такође забрањује Заштитнику грађана чланство у
политичким странкама и овлашћује га да подноси предлоге закона из своје надлежности.
Уставним Законом за спровођење Устава Републике Србије4, поред осталог, прописана је
обавеза новоизабраног састава Народне скупштине да у току првог заседања након избора
Владе, усклади са Уставом закон којима се уређују Заштитник грађана и изабере (првог, прим.
ЗГ) Заштитника грађана.
Законом о Заштитнику грађана детаљно су прописани надлежност Заштитника грађана, избор
и престанак функције, поступак пред Заштитником грађана, обавеза подношења извештаја
Народној скупштини и сарадња са другим органима, право на плату, средства за рад, и рад
стручне службе Заштитника грађана.
Законом о Народној скупштини5 прописано је, између осталог, да Народна скупштина у
остваривању своје изборне функције бира и разрешава Заштитника грађана, а у оквиру своје
контролне функције врши надзор над радом Заштитника грађана.
Законом о Војсци Србије6 прописано је да Заштитник грађана врши и демократску цивилну
контролу над Војском.
Законом о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака7, усвојеним
28. јула 2011. године, прописано је да Заштитник грађана обавља послове Националног
механизма за превенцију тортуре у сарадњи са омбудсманима аутономних покрајина и
удружењима чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских
права и слобода.
Закоником о кривичном поступку8 прописано је да Заштитник грађана има право да
несметано посећује притвореника и да са њим разговара без присуства других лица, као и да
Закон о Заштитнику грађана – у даљем тексту ЗоЗГ ("Сл. гласник РС", бр. 105/2021)
Одлука о проглашењу Устава Републике Србије објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 83/06 и 98/06 (Пети део – Уређење
власти, одељак 5 „Заштитник грађана“, члан 138).
3
„Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 07/11.
4
Члан 5. став 1 Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06)
5
Члан 15. „Службени гласник РС“, број 09/10.
6
Члан 29. став 3. Закона о Војсци Србије ("Сл. гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон, 10/2015,
1
2

88/2015 - одлука УС, 36/2018, 94/2019 и 74/2021 - одлука УС)
„Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 07/11.
Чл. 219. ст. 3, 220. ст. 2 и 222. ст. 2 Законика о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013,
45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 - одлука УС и 62/2021 - одлука УС)).
7
8
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притворенику не може бити забрањено дописивање са Заштитником грађана. Законом је
предвиђена и обавеза судије за извршење кривичних санкција или другог судије кога одреди
председник суда да о неправилностима уоченим приликом обиласка завода без одлагања
обавести Заштитника грађана.
Законом о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала9 прописано
је поред осталог да: надзор над радом Посебног одељења врше овлашћена лица Управе и
комисија Народне скупштине, у складу са Законом о извршењу кривичних санкција, као и
Заштитник грађана у складу са Законом о Заштитнику грађана; да осуђени има право на посету
Заштитника грађана једном месечно која је изузета од законом утврђене обавезе аудиовизуелног надзора и снимања, као и да осуђени има право да се дописује са Заштитником
грађана, те да се то дописивање не надзире.
Закон о државним службеницима10 прописује да радни однос државном службенику на
положају престаје, између осталог, и ако орган или тело надлежно за постављење државног
службеника прихвате јавну препоруку Заштитника грађана за разрешење државног службеника
са положаја.11
Закон о тајности података12 прописује у којим случајевима Заштитник грађана, као државни
орган кога именује Народна скупштина, има право приступа подацима свих степена тајности
који су му потребни за обављање послова из своје надлежности, без безбедносне провере, као и
у којим случајевима му је безбедносна провера потребна.
Закон о употреби грба, заставе и химне Републике Србије13 прописује да се Велики грб
употребљава на згради, у службеним просторијама, у саставу печата и на позивницима,
честиткама и сл. Заштитника грађана.
Закон о печату државних и других органа14 уређују се намена, садржина, изглед и употреба
печата које у вршењу послова из свог делокруга користи Заштитник грађана.
Закон о политичким странкама15 прописује да Заштитник грађана не може бити члан
политичке странке.
Закон о правима пацијената16 предвиђа да Савет за здравље, образован у јединици локалне
самоуправе, свој годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената
доставља Заштитнику грађана, ради информисања и остваривања потребне сарадње.
Закон о јавној својини17 прописује да се у смислу тог закона под државним органима и
организацијама сматра, између осталог, и Заштитник грађана.
Заштитник грађана помиње се и у преко 20 стратегија и акционих планова, на пример:
Стратегији националне безбедности Републике Србије18, Националној стратегији за борбу
Чл. 35. ст.2, 37.ст.4. и 54. ст 1.Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 101/10).
10
Члан 78. став 2. Закона о државним службеницима (("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр.,
64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) ).
11
Чл.. 16. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима (Службени гласник РС бр. 99/2014).
12
Закон о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09).
13
Чл. 13. и 15. Закона употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС“, број 36/09).
14
Члан 1. Закона о печату државни и других органа („("Сл. гласник РС", бр. 101/2007 и 49/2021)).
15
Члан 21. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС“, број 36/09 и 61/2015 - одлука УС).
16
Члан 42. ( „Службени гласник РС“, број 45/13 и 25/2019 - др. закон).
17
Члан 47. став 1, Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11 , 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020 ).
18
„Службени гласник РС“, број 88/09.
9
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против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године19, Стратегији реформе
јавне управе у Републици Србији20, Стратегији за унапређивање положаја Рома у Републици
Србији21, Стратегији превенције и заштите од дискриминације22, Стратегији за примену
Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну
заштиту у питањима животне средине – Архуске конвенције23, Стратегији развоја система
извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године24, Националној стратегији за
младе25, Националној стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља26, Акционом плану за
испуњавање препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку
Републике Србије у процесу европских интеграција за 2013. годину, Акционом плану за
спровођење Стратегије за примену Архуске конвенције27, Акционом плану за спровођење
Националне стратегије одрживог развоја за период од 2011. до 201728 итд.
Правни оквир за рад Заштитника грађана чине и бројни подзаконски акти који ближе уређују
поступање и рад овe институције, од којих су неки: Пословник Народне скупштине29,
Пословник Владе30, Одлука о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана31, Одлука
о образовању локалних канцеларија у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи32, Уредба о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима 33, Посебан колективни
уговор за државне органе34, Правилник о управи у јавним тужилаштвима35, Правилник о кућном
реду казнено-поправних завода и окружних затвора36, Правилник о кућном реду казненопоправног завода за малолетнике37, итд.
Заштитник грађана се у свом раду придржава принципа и стандарда усвојених међу
омбудсманима и националним институцијама за људска права, као што су, на пример,
„Београдски принципи о односу националних институција за људска права и парламената“ и
„Љубљански закључци о односу омбудсмана и правосудних органа“.
У Устав и Закон о Заштитнику грађана уткана је већина стандарда садржаних у кључним
међународним документима који регулишу, односно промовишу и предлажу стандарде за
омбудсмане и националне институције за људска права.38 Независност Заштитникa грађана, а
сагласно и међународним стандардима за институцију омбудсмана, односно националних

Глава 4, циљ 4.8 („Службени гласник РС“, број 57/13).
„Службени гласник РС“, број 09/14.
21
„Службени гласник РС“, број 27/09.
22
„Службени гласник РС“, број 60/13.
23
„Службени гласник РС“, број 103/11.
24
„Службени гласник РС“, број 114/13.
25
„Службени гласник РС“, број 55/08.
26
„Службени гласник РС“, број 122/08.
27
„Службени гласник РС“, број 103/11.
28
„Службени гласник РС“, број 62/11.
29
Члан 150. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“, бр. 52/10 и 13/11 и 20/12- званично пречишћен текст).
30
Чл. 39а и 46. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/2006-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11,
30/13, 76/14 и 8/2019 - др. уредба).
31
( „Службени гласник РС“, бр. бр. 126/2021)).
32
„Службени гласник РС“, број 91/09.
33
„("Сл. гласник РС", бр. 2/2019 и 67/2021).
34
("Сл. гласник РС", бр. 38/2019 и 55/2020) ).
35
Члан 60. став1. („Службени гласник РС“, бр. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018 и 57/2019 ).
36
„Службени гласник РС“, бр. 110/2014 и 79/2016.
37
„Службени гласник РС“, број 71/06.
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институција за људска права39, кључно је обележје овог државног органа, без кога он губи своју
суштину. Међународни документи посебно истичу значај финансијске независности и
неопходности обезбеђивања адекватних ресурса за несметан и ефикасан рад омбудсмана.
Париски принципи, усвојени као анекс Резолуције 48/134 Генералне скупштине УН, децембра
1993, представљају до сад најпотпунији документ који се бави националним институцијама за
људска права. Њима се врло јасно прокламује важност финансијске независности. „Национална
институција треба да има инфраструктуру која омогућава глатко обављање активности, посебно
адекватно финансирање. Сврха финансирања треба да буде да омогући (институцији, прим. ЗГ)
да има своје особље и просторије, како би била независна од владе и како не би била предмет
финансијске контроле која би могла да утиче на њену независност.“40
Савет Европе у својој Препоруци 1615 из 2003. године, коју је усвојила Парламентарна
скупштина „закључује да су неке карактеристике суштински важне за ефикасан рад институције
омбудсмана“, те међу њих убраја и „гарантоване довољне ресурсе за обављање свих послова
поверених омбудсману… и потпуну аутономију свог буџета и службе.“41 Најновијом
Резолуцијом Парламентарне скупштине о институцији омбудсмана, усвојеном октобра 2013,
реафирмише се овај став позивањем држава чланица да „обезбеде институцијама омбудсмана
довољно финансијских средстава и људских ресурса како би им се омогућило да ефикасно
обављају своје задатке.“42 У светлу економске кризе „Скупштина позива земље чланице да
уложе максималан напор да избегну буџетска смањења која би довела до губитка независности
институција омбудсмана.“43 Венецијанска комисија Савета Европе је такође при чврстом ставу
да се финансијска независност омбудсмана мора што конкретније и потпуније осигурати
законским текстом.44
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему45 прописано да упериоду од 1.
јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је
да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на
неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног
броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној
календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у
својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено
време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на
предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Изузетно од
става 1. овог члана, тело Владе из става 1. овог члана може једним актом дати сагласност
новооснованом кориснику јавних средстава на број лица који тај корисник може примити у
радни однос на неодређено време и одређено време у својству приправника у календарској
години у којој је основан. Запошљавање из ст. 1. и 2. овог члана може се реализовати уколико
корисник јавних средстава има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим
порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама
предвиђеним посебним прописима.
Почев од 1. јануара 2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству
приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим
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пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено
запошљавање и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не
може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време, осим изузетно, уз
сагласност тела Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства. У ограничење из става 4. овог члана не убрајају се лица у радном односу на
одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована
посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике
запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно
образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају
средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са
припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од
стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну
листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.
Изузетно од става 4. овог члана, корисник јавних средстава који има мање од 50 запослених на
неодређено време може да има највише до седам запослених, односно ангажованих лица у
смислу става 4. овог члана. Актом Владе ближе ће се уредити поступак за прибављање
сагласности из ст. 1, 2. и 4. овог члана. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе се на судије,
јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, наставно особље високошколске установе и научно
и истраживачко особље научноистраживачке организације акредитоване у складу са законом, на
изабрана, постављена и именована лица у државним органима и органима јединица
територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и на директоре јавних предузећа, друштава
капитала, установа и јавних агенција чији су оснивачи Република Србија или јединице
територијалне аутономије, односно локалне самоуправе, као и на особе са инвалидитетом у
складу са прописима који уређују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа
са инвалидитетом. О заснивању радног односа на неодређено време и радног односа на
одређено време у својству приправника изнад процента из става 1. овог члана у службама
Народне скупштине, Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности, Државне
ревизорске институције, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности, Агенције за спречавање корупције, Комисије за контролу државне помоћи,
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Комисије за заштиту
конкуренције, Комисије за хартије од вредности, Фискалног савета, Регулаторног тела за
електронске медије и Агенције за енергетику Републике Србије, као и о томе да укупан број
запослених, односно радно ангажованих из става 4. овог члана код тих корисника буде већи од
процента, односно броја из ст. 4. и 6. овог члана одлучује одбор Народне скупштине надлежан
за административно-буџетска питања.
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9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
9.1 Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
1. Пријем притужби грађана и поступање по притужбама;
2. Пружање стручне и саветодавно правне помоћи грађанима;
3. Поступање по поднесцима грађана који немају карактер притужбе;
4. Непосредан контакт са грађанима;
5. Поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја;
6. Припремање брошираних обавештења за грађане у циљу њиховог упознавања са
надлежностима Заштитника грађана и њиховог лакшег приступа начинима
остваривања својих права;
7. Објављивање публикација којима се промовише значај поштовања људских и
мањинских слобода и права;

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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10. Поступак ради пружања услуга
10.1 Пријем притужби грађана и поступање по притужбама
Ко може поднети притужбу
Свако физичко или правно, домаће или страно лице које сматра да су му актом, радњом или
нечињењем органа управе повређена права може да поднесе притужбу Заштитнику грађана.
Ако се ради о повреди права детета, притужбу из става 1. овог члана у име малолетног лица
може поднети његов родитељ, односно законски заступник- Дете може самостално поднети
притужбу ако је навршило десет година.
Аа ако се ради о повреди права правног лица, притужбу може поднети лице овлашћено за
заступање тог правног лица.
Заштитник грађана неће поступати по анонимним притужбама.
Изузетно, ако сматра да у анонимној притужби има основа за његово поступање, Заштитник
грађана може покренути поступак по сопственој иницијативи.
Лица лишена слободе имају право да притужбу поднесу у запечаћеној коверти.
У свим установама у којима се налазе лица лишена слободе морају се на видан и јаван начин
обезбедити одговарајуће коверте, о чему се старају управе ових установа, као и министарство
надлежно за послове правде.

Када се може поднети притужба
Пре подношења притужбе подносилац је дужан да покуша да заштити своја права у
одговарајућем правном поступку.
Заштитник грађана ће упутити подносиоца притужбе на покретање одговарајућег правног
поступка, ако је такав поступак предвиђен, а неће покретати поступак док не буду исцрпљена
сва правна средства пред органима управе.
Изузетно, Заштитник грађана може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна
средства пред органима управе, ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива
штета или ако се притужба односи на повреду принципа добре управе, посебно некоректан
однос органа управе према подносиоцу притужбе, неблаговремен рад или друга кршења правила
етичког понашања запослених у органима управе.
Притужба се може поднети најкасније у року од тригодине од извршене повреде права грађана,
односно од последњег поступања, односно непоступања органа управе у вези са учињеном
повредом права грађана.

Како се подноси притужба
Образас притужбе може се добити у Стручној служби Заштитника грађана или преузети преко
сајта www.zastitnik.rs. Притужба се подноси у писаној форми, тако што се доставља редовном
поштом или се предаје лично запосленом у пријемној канцеларији Заштитника грађана у
Београду или локалним канцеларијама у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа.
Притужба се може поднети и усмено на записник. На захтев подносиоца притужбе стручна лица
у служби Заштитника грађана су дужна да му, без накнаде, пруже помоћ у састављању
притужбе.
Притужба се може поднети и путем електронске поште www.zastitnik@zastitnik.rs
На подношење притужбе се не плаћа никаква такса, нити друга накнада.

Садржај притужбе
Притужба садржи назив органа на чији се рад односи, опис повреде права, чињенице и доказе
који поткрепљују притужбу, податке о томе која су правна средства искоришћена и податке о
подносиоцу притужбе.
Уз притужбу се подноси копија документације (одлуке, решења, извештаји, потврде, изјаве, и
други докази којима се поткрепљују наводи притужбе).

Поступак по поднетим притужбама детаљно је објашњен на странама 23-54 овог Информатора.
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10.2 Образац притужбе
ПРИТУЖБА
Бр. притужбе
Попуњава Стручна
служба
Заштитника грађана
1. ЛИЧНО
1. Подаци о лицу коме је повређено право
Име/Назив правног лица
Име једног родитеља
Презиме
Адреса
Телефон
Е-маил
Остали подаци о подносиоцу (попуњавање ове рубрике није обавезно. Ову рубрику можете
попунити уколико сматрате да наведени подаци могу бити од значаја за решавање Ваше
притужбе)
Датум рођења
Пол
Занимање
Националност
Држављанство
1. ПРЕКО ДРУГОГ ЛИЦА
1. Подаци о пуномоћнику/заступнику (ако за лице коме је повређено право притужбу
подноси друго лице)
Име
Презиме
Адреса
Телефон
Е-маил
2. Врста права и слобода која су повређена

3. Орган или организација на које се односи притужба (адреса, телефон)
(Број предмета или регистарстки-деловодни број акта којим је повређено право)
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4. Додатне информације (име, презиме и функција службеника који је повредио право
подносиоца, место и датум учињене повреде)

5. Сажети опис повреде права. Наведите податке о поступку, акту (решење, закључак и
сл. са бројем и датумом доношења, уколико постоји) или радњи којима Вам је
повређено право

6. Прилози (копије одлука, извода, извештаја, потврда, изјава, докумената и
доказа којима потврђујете/поткрепљујете наводе притужбе).

других

7. Напишите која сте правна средства искористили пре обраћања Заштитнику грађана
(пред којим органом и када)

8. Да ли сте се раније и којим поводом обраћали Заштитнику грађана?

(Уколико ручно попуњавате овај образац, користите додатни папир ако простор у постојећим
рубрикама није довољан)
Датум и место

Потпис
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Образац притужбе на српском језику и 10 језика националних мањина може се преузети
директно преко овог линка или са интернет адресе www.zastitnik.rs.
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10.3 Пружања саветодавне помоћи грађанима
Грађанима који своју притужбу желе лично да предају, пружа се стручна помоћ приликом
подношења и састављања притужбе на тај начин што се са њима претходно обави разговор о
предмету притужбе. Уколико предмет притужбе није у надлежности Заштитника грађана,
грађани се упућују на надлежне органе и прописане поступке. Грађани се такође информишу о
редовним правним средствима која су предвиђена у заштити њихових права, а која још нису
искоришћена у моменту предаје притужбе Заштитнику грађана.
Уколико предмет притужбе спада у надлежност Заштитника грађана, грађанима се помаже у
састављању притужбе, уколико то желе, као и што им се сугерише шта је потребно приложити
од документације којом се поткрепљују наводи притужбе, како би она била комплетна у
моменту предаје.
Грађанима који су неуки, неписмени или због инвалидности или других разлога нису у
могућности да сами саставе текст притужбе, помаже се на тај начин што се њихова притужба
узима на записник који им се након састављања прочита и даје ради потписивања или
стављања отиска кажипрстом као потврде да се слажу са прочитаним текстом записника.По
притужби која је примљена на записник поступа се на идентичан начин као са сваком другом
притужбмом која је примљена на уобичајен начин.
Са истом пажњом се разматра и свака притужба пристигла редовном или електронском
поштом. Грађани се писаним путем обавештавају о начину како да уреде своју притужбу
уколико је некомплетна као и надлежним органима уколико се ради о притужбама за које
Заштитник грађана није надлежан.

10. Поступак ради пружања услуга
10.4 Рад Заштитнка грађана на поднесцима који немају карактер притужбе
Заштитник грађана одговара на све поднеске грађана, пристигле редовном или електронском
поштом, који садрже различита питања или се њима сугерише унапређење права грађана,
уколико се таквим поднесцима не вређа углед институције Заштитника грађана, изазива расна,
верска или национална нетрпељивост или на било који начин вређа јавни морал.
У Стручној служби Заштитнка грађана прави се јасно разграничење између оваквих поднесака
и поднесака грађана који имају све елементе притужбе у смислу Закона о Заштитнику грађана
и по којима се поступа по процедури прописаној законом.
Уколико су поднесци грађана поднети редовном поштом на исти начин се упућују одговори на
поднеске, односно ако су поднети електронском поштом преко званичне маил адресе
zastitnik@zastitnik.rs, грађани могу очекивати да им се на исти начин упути одговор на њихове
поднеске.
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10.5 Непосредан контакт са грађанима
Заштитник грађана велики део својих активности усмерава на непосредан контакт са
грађанима кроз различите видове:
1. Пријем грађана у току радног времена;
2. Обављање телефонских контаката са грађанима у радно време;
3. Контакт са грађанима путем електронске везе-видеолинк
4. Обављање ургентних телефонских разговора са грађанима ван редовног радног
времена;
5. Пријем деце са родитељима
6. Контакт са грађанима који нису у могућности да сами попуне притужбу
7. Рад са грађанима у току планираних омбудсманских дана који се одржавају у
општинама ван седишта Заштитника грађана.
1.Пријем грађана врши се од 09,00 - 16,00 часова у седишту Заштитника грађана у Београду,
Делиградска 16 и у локалним канцеларијама Заштитника грађана у општинама Бујановац,
зграда општине Бујановац, Карађорђа Петровића 115/ИИИ, Прешево, Саве Ковачевића 12,
канцеларија у приземљу Координационог тела у Прешеву и Медвеђа, Јабланичка 63,
канцеларија у приземљу Дома културе.
У пријемним канцеларијама са грађанима разговарају стручни државни службеници који
примају притужбе, или допуне раније поднетих притужби грађана, уколико су комплетне или
дају грађанима савет како да комплетирају своје притужбе пре него што их поднесу. Грађани у
пријемним канцеларијама могу такође добити савете и информације о другим државним
органима који су надлежни за решавање притужби које нису у надлежности Заштитнка
грађана.
2. Телефонски контакти. Грађанима имају могућност да у току редовног радног времена
обаве телефонски разговор, позивањем броја 011/2068-100, са представницима стручне службе
било да се информишу о надлежности Заштитника грађана, начину на који могу да поднесу
своју притужбу, надлежностима других органа, или да се интересују о статусу своје раније
поднете притужбе.
3. Ургентни телефонски разговори У случају посебно тешких случајева кршења људских
права, чије се пријављивање не може одложити, грађанима је на располагању дежурни телефон
064/8768-505 који је доступан грађанима ван радног времена стручне службе сваког радног
дана од 17,00 – 22,00 часа и нерадним данима од 08,00 – 20,00 часова.
4. Грађане који нису у могућности да сами или уз помоћ других лица сачине притужбу нити
да посете пријемне канцеларије Заштитника грађана (грађани са тежим облицима
инвалидитета, грађани на дужем стационарном лечењу и тд.), стручни тим ове институције ће
посетити на адреси коју пријаве, како би се са њима обавио разговор или узела притужба на
записник.
5. Рад са грађанима ван седишта Заштитника грађана представља део сталних активности
Заштитника грађана које се унапред планирају са циљем да се омогући грађанима из
удаљенијих општина Републике Србије да се упознају са надлежностима ове институције а
исто тако и да директно поднесу своје притужбе на рад органа управе или због других повреда
људских и мањинских права.
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10.6 Поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја
Заштитник грађана као и сваки други орган јавне власти, омогућава подносиоцима захтева
приступ информацијама које се налазе у поседу овог органа и које су настале у раду или у вези
са његовим радом.
Свако, под једнаким условима, без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште,
односно седиште, или лично својство као што је раса, вероисповест, национална и етничка
припадност, пол и слично, има право да му се информација од јавног значаја учини
доступном, тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног
значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути
поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.
Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја при чему, у захтеву не мора навести разлоге за захтев.
Захтев мора да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис
информације која се тражи.
Приступ информацијама омогућиће се и на основу усменог захтева тражиоца који се
саопштава у записник.
На сајту Заштитника грађана може се преузети образац захтева али не постоји обавеза
коришћења овог обрасца већ је он предвиђен само као помоћ при састављању захтева, тј.
Заштитник грађана ће размотрити и сваки други захтев који није сачињен на понуђеном
обрасцу. Основни рок за поступање је „без одлагања, а најкасније у року од 15 дана“.
Ова услуга се пружа и електронским путем, како у погледу пријема захтева за приступ
информацијама електронском поштом (zastitnik@zastitnik.rs или директно овлашћеним лицима
за поступање biljana.pavlovic@zastitnik.rs и snezana.milicmilivojevic@zastitnik.rs), тако и у
погледу достављања копија докумената који се траже захтевом електронским путем, кад год је
то тражено и могуће.
Заштитник грађана ће ускратити информацију или документ за који је прописима или
службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна
или друга тајна.
За остваривање овог права не плаћају се таксе.
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10.7 Припремање брошура о раду Заштитника грађана намењених грађанима
У циљу упознавања грађана са радом и надлежностима институције омбудсмана, начином на
који се у заштити својих права могу обратити овој институцији, Заштитник грађана је издао
посебне брошуре:
1. Брошура о раду Заштитника грађана, Заштитник грађана, штампање брошуре омогућила
Мисија ОЕБС у Београду, 2009.
Посебна брошура о раду Заштитника грађана намењена је информисању грађана Србије о
надлежностима и функционисању институције Заштитника грађана и начину на који јој се
грађани могу обратити.
2. Упознај Заштитника грађана - брошура за основце, Заштитник грађана, штампање брошуре
омогућила Мисија ОЕБС у Београду, 2009.
3. Упознај Заштитника грађана - брошура за средњошколце, Заштитник грађана, штампање
брошуре омогућила Мисија ОЕБС у Београду, 2009.
Брошуре „Упознај Заштитника грађана“ намењене су основцима и средњошколцима. Поред
обавештења о правима детета деци различитих узраста брошуре пружају и конкретне савете
како да се обрате Заштитнику грађана уколико сматрају да су им повређена или угрожена
права загарантована међународним документима и законима и прописима Републике Србије.
4. Родно равноправне / равноправни - заштитите своја права, Заштитник грађана,
Покрајински омбудсман, штампање омогућио Фонд Уједињених нација за жене (UNIFEM),
2010.
Овај водич кроз институцију омбудсмана приближава грађанима и грађанкама механизме
заштите грађанских и људских права у домену родне равноправности.
5. Имате права, брошура Заштитника грађана о заштити права лица лишених слободе са
обрасцем притужбе, Заштитник грађана, штампање омогућила Мисија ОЕБС у Београду,
2010.
Публикација је намењена лицима лишеним слободе којима указујe на њихова права и начин на
који их могу заштитити, без обзора на околности у којима се налазе. У брошури се дају
детаљна упутства о томе како лица лишена слободе могу да се обрате омбудсману уколико
сматрају да су им угрожена људска права.
6. Заштитник грађана и родна равноправност, Заштитник грађана, штампање омогућила
Влада Краљевине Норвешке, 2014.
Брошура даје краћи преглед стратешког и правног оквира у области родне равноправности на
националном и међународном нивоу и грађанима пружа информације о томе на који начин и
када се могу обратити Заштитнику грађана уколико су им повређена права у овој области.
7. Заштитник грађана и националне мањине, Заштитник грађана, штампање омогућила Влада
Краљевине Норвешке, 2014.
Брошура даје преглед стања у области положаја националних мањина у Србији и упознаје
грађане са надлежностима Заштитника грађана у овој области.
8. Заштитник грађана и особе са инвалидитетом, Заштитник грађана, штампање омогућила
Влада Краљевине Норвешке, 2014.
Брошура даје преглед стања у области положаја особа са инвалидитетом у Србији и упознаје
грађане са надлежностима Заштитника грађана у овој области.
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10. Поступак ради пружања услуга
10.8 Посебни извештаји Заштитника грађана и публикације којима се промовише значај
поштовања људских и мањинских слобода и права
1.
У оквиру издавачке делатности Заштитник грађана објављује годишњу публикацију о
препорукама, мишљењима и ставовима и законским и другим иницијатива Заштитника
грађана. Ова публикација је својеврсна сублимација рада Заштитника грађана од оснивања
институције 23. јула 2007. до данас. У њој је приказан пут препоруке Заштитника грађана од
њеног покретања до реализације. Важност публикације је и у томе, што она јасно показује на
шта се грађани жале, на које државне органе и колико су ти државни органи спремни да
уважавајући препоруку Заштитника грађана отклоне грешку у свом раду којом су нарушили
одређена права грађана.
2.
Препоруке, мишљења, ставови, законске и друге иницијативе Заштитника грађана, од
23. јула 2007. до 23. јула 2009. године, Заштитник грађана, 2009.
3. Остваривање слободе вероисповести и правни положај цркава и верских заједница у
Републици Србији (сажетак књиге), проф. др Ненад Ђурђевић, Заштитник грађана, 2009.
4. Извештај о превентивној контролној посети Заштитника грађана Безбедносноинформативној агенцији са препорукама и мишљењима, штампање публикације помогла
Мисија ОЕБС у Београду, 2010.
1. Коментар Закона о Заштитнику грађана, проф. др Богољуб Милосављевић, 2010.
2. Остваривање права на службену употребу језика и писама националних мањина у

Републици Србији, др Горан Башић и др Љубица Ђорђевић, Заштитник грађана, 2010.
3. Посебан извештај о случајевима тзв. „несталих беба“ са препорукама, Заштитник грађана,

2010.
4. Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи – Дечје просјачење у Републици

Србији, Заштитник грађана у сарадњи са Центром за интеграцију младих, штампање омогућила
организација Save the Children, 2011.
5. Препоруке, мишљења, ставови, законске и друге иницијативе Заштитника грађана, од 23.

јула 2009. до 23. јула 2010. године, Заштитник грађана, 2011.
6. Заштита деце од насиља у школама, извештај Заштитника грађана и Панела младих

саветника, Заштитник грађана, 2011.
Права детета у међународним документима, Заштитник грађана и Повереник за заштиту
равноправности, 2011.
7.

Дете у центру пажње, збирка одабраних препорука Савета Европе и пресуда Европског
суда за људска права у области образовања, Заштитник грађана, штампање публикације
омогућила је Мисија ОЕБС-а у Србији, 2011.
8.

Посебан извештај о ситуацији породичног насиља над женама у Републици Србији,
Заштитник грађана, 2011.
9.

10. Посебан извештај о стању људских права и друштвеном положају ЛГБТ популације у

Србији, Заштитник грађана, 2011.
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11. Посебан извештај о обављеним надзорима у установама социјалног старања за смештај

старих лица, Заштитник грађана, 2011.
12. Остваривање права особа са инвалидитетом - примери добре праксе, Заштитник грађана,

штампање публикације омогућила је Мисија ОЕБС-а у Србији, 2011.
13. О родитељству без батина, брошура о позитивним родитељским праксама намењена

младим родитељима, Заштитник грађана, штампање публикације омогућила је Канцеларија
UNICEF-a У Србији, 2012.
14. Посебан извештај о расељавању неформалног ромског насеља поред „Белвила“ са

препорукама, Заштитник грађана, 2012.
15. Посебан извештај о положају „правно невидљивих“ лица у Републици Србији, Заштитник

грађана, 2012.
16. Европски омбудсман и лоша управа, Марко Давинић, Заштитник грађана, 2013.
17. Прилози Стратегији унапређења положаја Рома, академик Тибор Варади, проф. др

Драгољуб Ђорђевић и др Горан Башић, Српска академија наука и уметности и Заштитник
грађана, 2014.
18. Посебан извештај са о спровођењу Стратегије унапређења положаја Рома са

препорукама, Заштитник грађана, штампање ове публикације омогућила је Амбасада Велике
Британије у Србији, 2014.
19. Посебан извештај о примени општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља,

Заштитник грађана, 2014.
20. Мапа пута деинституционализације у Републици Србији, Заштитник грађана, штампање

ове публикације омогућили су Канцеларија Високог комесара Уједињених нација за људска
права и Амбасада Краљевине Норвешке у Србији, 2014.
21. Перцепција јавности у вези са правима рањивих група у Републици Србији и познавање

надлежности и перцепција рада Заштитника грађана, Заштитник грађана, штампање
публикације омогућила је Влада Краљевине Норвешке, 2014.
22. Перцепција јавности Перцепција јавности у вези са правима рањивих група у Републици

Србији и познавање надлежности и перцепција рада Заштитника грађана, Заштитник
грађана, штампање публикације омогућила је Влада Краљевине Норвешке, друго издање, 2015.
23. Превенција и заштита деце од сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања,

изабране препоруке, мишљења и иницијативе Заштитника грађана са Конвенцијом Савета
Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, Заштитник
грађана, штампање публикације омогућила је Канцеларија UNICEF-а у Србији, 2015.
24. Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања, изабране препоруке и мишљења

Заштитника грађана, Заштитник грађана, штампање публикације омогућила Канцеларија
UNICEF-а у Србији, 2015.
25. Деца и млади поручују, препоруке деце и младих државним органима за решавање

проблема у области права детета у здравственом и систему социјалне заштите, Заштитник
грађана и Панел младих саветника, штампање публикације омогућила је Канцеларија UNICEFa у Србији, 2015.
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26. Економска криза: Услуге за децу (ни)су опстале. Шта чинимо?, зборник радова са

Годишње конференције Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе, Заштитник грађана,
штампање публикације омогућила је организација Save the Children, 2015.
27. Посебан извештај са препорукама о остваривању права потрошача електричне енергије,

Заштитник грађана, 2015.
28. Посебан извештај о праћењу поступања са препорукама за унапређење положаја

тражилаца азила и нерегуларних миграната, Заштитник грађана, 2015.
29. Посебан извештај о обукама за стицање и унапређење знања, компетенција и знања

запревенцију, сузбијање и заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима,
Заштитник грађана, штампање публикације омогућила је Мисија ОЕБС-а у Србији, 2016.
30. Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима, изабране препоруке

Заштитника грађана, Заштитник грађана, 2016.
31. Посебан извештај о информисању на језицима националних мањина након приватизације

медија, Заштитник грађана, 2016.
32. Посебан извештај о раду механизама за заштиту права пацијената са препорукама,

Заштитник грађана, 2016.
33. Посебан извештај о саветима за међунационалне односе, Заштитник грађана, припрему

извештаја подржала је Мисија ОЕБС-а у Србији, 2017.
34. Посебан извештај о репродуктивном здрављу Ромкиња, Заштитник грађана, припрему

извештаја подржао је Популациони фонд Уједињених нација (UNFPA), 2017.
35. Посебан извештај о службеној употреби албанског језика и писма, Заштитник грађана,

штампање публикације омогућила је Мисија ОЕБС-а у Србији, 2018.
36. Посебан извештај о заступљености жена на местима одлучивања и раду локалних

механизама за родну равноправност у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији,
Заштитник грађана, штампање публикације омогућила је Мисија ОЕБС-а у Србији, 2018.
37. Посебан извештај о приступачности објеката јавне намене особама са инвалидитетом,

Заштитник грађана, штампање публикације омогућио је Дански институт за људска права,
2018.
38. Посебан извештај о инклузивном образовању, Заштитник грађана, 2018.
39. Посебан извештај о стању права детета у Републици Србији, Заштитник грађана,

штампање публикације омогућио је Дечји фонд Уједињених нација (UNICEF), 2018.
40. Посебан извештај о службеној употреби мађарског језика и писма, Заштитник грађана,

штампање публикације омогућила је Мисија ОЕБС-а у Србији, 2018.
41. Посебан извештај о спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња са

препорукама, Заштитник грађана, 2019.

42.Посебан извештај Заштитника грађана са препорукама: Анализа о стању у
области вршења јавних овлашћења националних савета националних мањина, од 2014
до 2018. године
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43. Посебан извештај Заштитника грађана: Услови у ромским насељима у
ситуацији ванредног стања и примене мера заштите услед епидемије коронавируса
(КОВИД - 19)
44. Тематски извештај НПМ о примени принципа ЦПТ o поступању према лицима
лишеним слободе за време пандемије корона вируса
45. Посебан извештај о активностима Заштитника грађана током ванредног
стања
46.Посебан извештај Заштитника грађана о раду група за координацију и сарадњу
на подручју Града Београда
47. Посебан извештај о службеној употреби бугарског језика и писма

11. Подаци о услугама које Заштитник грађана пружа грађанима и другим
заинтересованим лицима
11.1 Бројчани подаци о пруженим услугама
Свим подацима, који се дневно ажурирају, о броју примљених притужби укључујући и 2016.
годину, начину поступања по њима као и подацима о контактима са грађанима, може се
приступити преко линка статистика на интернет презентацији Заштитника грађана.

https://www.ombudsman.rs/index.php/2013-01-14-14-36-04
Табела 1 - укупан број примљених притужби од 23. јула 2007. године када је Заштитник
грађана ступио на дужност, као и начин поступања по примљеним притужбама са стањем на
дан 31. 12. 2017. године
1

Година
Број контаката са грађанима

2007
2556

2008
3787

2009
7343

2010
8553

2011
12185

2012
15295

2013
18504

2014
17427

2015
14935

2016
4664

2017
8079

Укупно
105249

2

Укупан број притужби

406

1030

1764

2646

3638

4457

5021

4865

6231

2189

4128

32247

3

Број писаних притужби

403

1012

1681

2555

3427

4391

4980

4794

6159

2175

31577

3

18

83

91

211

66

41

71

72

14

670

406

1030

1763

2640

3623

4391

4869

4477

5133

941

2844

29273

0

0

1

6

15

66

152

388

1098

1248

1284

2974

7

240

504

928

1106

1466

1287

1132

1668

433

1120

8771

4

Број сопствених иницијатива

5

Број окончаних поступања по предметима

6
7

Број предмета у раду
Број покренутих поступака

8

Органи отклонили недостатке у току вођења
поступка

3

52

139

312

220

376

560

591

558

147

202

2958

9

Број препорука

0

37

126

152

214

557

501

557

890

171

526

3205

10

Број спроведених препорука

0

32

100

122

156

407

337

321

415

9

221

1899

11

Број неспроведених препорука

0

5

26

29

58

140

128

124

158

1

26

669

12

Број препорука у року за спровођење

0

0

0

1

0

10

36

112

317

102

279

578

13

Број зaконских и других иницијатива

2

38

31

15

40

46

18

15

15

4

9

224

14

Прихваћене законске и друге иницијативе

1

9

14

7

1

12

3

0

5

0

1

52

15

Неприхваћене законске и друге иницијативе

1

29

17

8

39

34

7

4

6

0

6

145

16

Законске и друге иницијативе у процедури

0

0

0

0

0

0

8

11

4

4

2

27

Број мишљења и ставова

0

2

13

5

8

27

17

18

23

13

27

126

119

Табела 2 - укупан број остварених непосредних контаката са грађанима којима је директно
пружана саветодавна помоћ, тј. дати су им савети и информације о надлежним органима и
предвиђеним поступцима, у случајевима када Заштитник грађана није надлежан, са стањем на
дан 9. 5. 2016. године
Година

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Укупно

Број пријема и телефонских обраћања
грађана

2556

3787

7343

8553

12185

15295

18504

17427

14935

4664

105249

Табела 3 - број савета грађанима са информацијама о надлежним органима и предвиђеним
поступцима, упућених писаним путем, са стањем на дан 31. 12. 2017. године
Година

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Укупно

Пружање саветодавне помоћи писаним
путем

189

409

653

698

1573

2220

2559

2864

3709

1163

16037

Табела 4 - број писаних поднесака грађана који немају карактер притужбе а којима се грађани
обраћају тражећи информације које немају директне везе са надлежностима Заштитника
грађана или којима упућују коментаре на рад Заштитника грађана или изражавају своје ставове
поводом појединих јавних догађаја, са стањем на дан 31. 12. 2017. године. На све ове поднеске
се одговара писаним путем.
Година
Број осталих поднесака грађана

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Укупно

158

542

551

997

1220

1363

1019

270

6120

Табеле 5, 6 и 7 показују преглед података о поднетим и обрађеним захтевима грађана за
приступ информацијама од јавног значаја:
Укупно примљени захтеви
Решени у року
Одбачени захтеви
Одбијени захтеви
Делимично одбијени
захтеви
Удовољени захтеви

2009
13
13
/
/
/

2010
31
31
/
2
/

2011
22
22
/
/
/

2012
27
27
/
/
/

2013
44
42
/
1
/

2014
26
25
/
4
1

13

29

22

27

43

22

Табеларни приказ радњи и мера предузетих у примени Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, за период 1.1. -31.12.2013. године
1) Захтеви:
Тражилац информације
Грађани
Медији
НВО и друга удружења грађана
Политичке странке
Органи власти
остали
УКУПНО

Број
поднетих
захтева
19
1
4
0
2
0
26

2) Жалбе:
Тражилац информације
Грађани
Медији
НВО и друга удружења грађана
Политичке странке
Органи власти

Број усвојених- дел.
усвојених захтева

Број одбачених
захтева

Број одбијених
захтева

16
1
3
0
2
0
22

0
0
0
0
0
0
0

3
0
1
0
0
0
4

Укупан број изјављених жалби
4
0
1
0
0

120

Остали
УКУПНО

0
5

Сви остали подаци о пруженим услугама могу се видети на интернет презентацији
Заштитника грађана www.zastitnik.rs у делу где су приказане:
1.Активности http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2011-12-25-10-17-15 или
2. Извештаји http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/izvestaji
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10
01
05
1001
133
0009
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
462
482
512
0010

422
423

ОПИС

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Извори финансирања за раздео 10
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода

Укупна
средства

Економ-ска
класификацј
а

Пројекат

Програм

Функција

Раздео

12.1 Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину

209,447.000
209,446,000
1,000
209,447.000

Остале опште услуге

209,447.000

Контрола законитости поступања
органа јавне управе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде
у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Машине и опрема
Свега за пројекат 0009:
Спровођење Опционог протокола уз
Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или
понижавајућих казни или поступака
(НПМ)
Трошкови путовања
Услуге по уговору

205,447,000

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године

145,584,000
26.059.000
1,000
2,501,000
3,700,000
200,000
4,500,000
3,001,000
8,500,000
900,000
5,700,000
1,801,000
199,000
2,801,000
168,417,000
4,000,000

1,500,000
2,500,000
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12.2 Извршење буџета за 2016. годину за период 01. 01 – 31. 12. 2016. године
Позиција
конто

Опис

411
411111
411112
411113

Плате, додаци, накнаде
Плате по основу цене рада
Додатак за рад дужи од пуног радног времена

411114
411115
411117
411118
411119
Укупно 411
412
412111
412211
412311
Укупно 412
413
413000
Укупно 413
414
414111
414121
414314
414411
414419
Укупно 414
415
415112

Одобрено

Додатак за рад на дан државног и верског празника

Реализовано

%

91.754.802,04
1.857.613,29

63,08
1,28
0,02

Додатак за рад ноћу

30.323,41
523,95

Додатак за време проведено на раду (минули рад)

4.690.109,75

3,22

Боловање до 30 дана
Накнада зараде за време одсуствовања са рада-годишњи
одмор, плаћено одсуство
Остали додаци и накнаде запосленима

1.073.060,56

0,74

6.925.821,96

4,76

145.455.000,00

1.903.812,36
108.236.067,32

1,31
74,41

26.059.000,00

12.050.573,84
5.111.797,12
744.436,39
17.906.807,36

46,24
19,62
2,86
68,72

1.000,00

0
0

0
0

-291.437,16
87,39

-11,65
0,00

256.648,00

10,26

109.995,00

4,40

98.146,66
173.439,88

3,92
6,93

2.969.273,09

80,25

Доприноси
Доприноси за ПИО
Доприноси за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Помоћ у случају смтри запосленог или члана уже
породице
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже
породице
Остале помоћи запосленим радницима
2.501.000,00
Накнаде за запослене
Накнада за превоз на посао и са посла
Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године

0,00
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Укупно 415
416
416111
Укупно 416
421
421121
421211
421225
421323
421411
421412
421414
421422
421512
421513
421521
421612
421911
421919
Укупно 421
422
422111
422121
422131
422199
422211
422221
422231
422299
Укупно 422
422 НПМ
422111
422131
422211
422221
422231
422299

3.700.000,00

2.969.273,09

80,25

200.000,00

0
0,00

0
0,00

26.299,72
26.827,76
100.888,32
411.566,87
687.547,04
205.108,23

0,58
0,60
2,24
9,15
15,28
4,56

1.352.720,28

30,06

4.500.000,00

961.950,00
142.932,16
133.306,81
82.770,19
50.000,00
10.000,00
4.415,98
4.196.333,36

21,38
3,18
2,96
1,84
1,11
0,22
0,10
93,25

3.000.000,00

26.850,00
8.230,00
148.038,00
95.277,50
325.425,15
1.194.257,00
902.726,54
68.587,78
2.769.391,97

0,90
0,27
4,93
3,18
10,85
39,81
30,09
2,29
92,31

5.400,00
69.081,00
33.687,69
362.161,00
104.973,00
4.351,74

0,36
4,61
2,25
24,14
7,00
0,29

Награде запосленима и остали посебни расходи
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови банкарских услуга
Услуге за електричну енергију
Централно грејање
Услуге заштите имовине
Телефон, телекс и телефакс
Интернет и слично
Услуге мобилног телефона (мобилних телефона,
интернета)
Услуге доставе
Осигурање возила
Осигурање опреме
Осигурање запослених у случају несреће на раду
Закуп нестамбеног простора
Радио-телевизијска претплата
Остали непоменути трошкови
Трошкови путовања
Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови превоза на сл. путу у земљи
Трошкови смештаја на службеном путу
Остали трошкови за пословна путовања у земљи
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство
Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови смештаја на службеном путу
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство
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Укупно 422
НПМ
Позиција
конто
423
423111
423212
423221
423291
423311
423321
423391
423399
423413
423419
423432
423449
423599
423621
423711
423712
423911
Укупно 423
423 НПМ
423111
423212
423413
423432
423531
423621
423711
423911
Укупно
423 НПМ
425

Опис

1.500.000,00

579.654,43

38,64

Одобрено

Реализовано

%

1.088.040,00
284.475,00
163.824,73
165.950,80
-96.349,87
120.558,00
35.000,00
7.500,00
739.750,16
428.012,00
23.215,50
396.000,00

12,80
3,35
1,93
1,95
-1,13
1,42
0,41
0,09
8,70
5,04
0,27
4,66

1.866.917,97

21,96

520.792,31

6,13

562.816,71

6,62

44.096,16
796.792,31
7.147.391,78

0,52
9,37
84,09

184.680,00
108.800,00
95.760,00
50.935,50
334.236,48
34.933,00
88.572,00
4.348,61

7,39
4,35
3,83
2,04
13,37
1,40
3,54
0,17

902.265,59

36,09

Услуге по уговору
Услуге превођења
Услуге за одржавање софтвера
Услуге одржавања рачунара
Остале компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Котизација за семинаре
Издаци за стручне испите
Остали издаци за стручно образовање
Услуге штампања публикација
Остале услуге штампања
Објављивање тендера и информативних огласа
Остале медијске услуге
Остале стручне услуге (ангажовање спољних сарадника,
експерата)
Угоститељске услуге ( организовање конференција,
округлих столова, састанака)
Репрезентација ( организовање конференција, округлих
столова, састанака)
Поклони
Остале опште услуге
8.500.000,00
Услуге превођења
Услуге за одржавање софтвера
Услуге штампања публикација
Објављивљње тендера и информативних огласа
Услуге вештачења
Угоститељске услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
2.500.000,00
Поправке и одржавање
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425211
425219
425222
425225
425229
425291
Укупно 425
426
426111
426311
426312
426411
426491
426819
426912
426919
Укупно 426
462
462121
Укупно 462
482
Укупно 482
485
485119
Укупно 485
512
512221
Укупно 512
ТОТАЛ

Механичке поправке
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај
Рачунарска опрема
Опрема за домаћинство и угоститељство
Остале поправке и одржавање административне опреме
Текуће поправке и одржавање произ., моторне,
непокретне и немоторне опреме

4.800,00
403.326,00
10.306,00
5.400,00
103.748,08

0,53
44,81
1,15
0,60
11,53

5.040,00

0,56

900.000,00

532.620,08

59,18

5.700.000,00

1.624.028,33
763.872,01
157.500,00
2.258.625,58
147.232,00
226.758,00
332.827,46
156.147,41
5.666.990,79

28,49
13,40
2,76
39,63
2,58
3,98
5,84
2,74
99,42

1.801.000,00

1.297.081,47
1.297.081,47

72,02
72,02

199.000,00

0,00

0,00

130.000,00

106.671,55
106.671,55

82,06
82,06

2.801.000,00
209.447.000,00

2.137.252,00
2.137.252,00
154.621.240,66

76,30
76,30
73,82

Материјал
Канцеларијски материјал
Стручна литература за редовне потребе запослених
Стручна литература за образовање запослених
Бензин
Остали материјал за превозна средства
Остали материјал за одржавање хигијене
Резервни делови
Остали материјал за посебне намене
Дотације међународним организацијама
Текуће дотације за међународне чланарине
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Остале накнаде штете
Машине и опрема
Рачунарска опрема
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10
01
05
1001
133
0009
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426

ОПИС

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Извори финансирања за раздео 10
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Остале опште услуге
Контрола законитости поступања
органа јавне управе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде
у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал

Укупна
средства

Економ-ска
класификацј
а

Пројекат

Програм

Функција

Раздео

12.3 Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину

216.000.000
215.998.000
2.000
216.000.000
216.000.000
211.295.000
147.502.000
24.012.000
216.000
2.501.000
4.445.000
400.000
4.500.000
6.001.000
10.411.000
900.000
5.700.000
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462
482
485

Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

1.800.000
300.000
50.000

512

Машине и опрема
Спровођење Опционог протокола уз
Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или
понижавајућих казни или поступака
(НПМ)
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Машине и опрема

2.557.000
4.705.000

0010

422
423
512

2.055.000
2.500.000
150.000
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12.4 Извршење буџета за 2017. годину за период 01. 01 – 31. 12. 2017. године
Позиција конто
411
411111
411112
411113
411115
411117
411118
411119
Укупно 411
412
412111
412211
412311
Укупно 412
413
413000
Укупно 413
414
414111
414121
414314
414411
414419
Укупно 414
415
415112
Укупно 415
416
416111

Опис
Плате, додаци, накнаде
Плате по основу цене рада
Додатак за рад дужи од пуног радног времена
Додатак за рад на дан државног и верског празника
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Боловање до 30 дана
Накнада зараде за време одсуствовања са рада-годишњи одмор, плаћено
одсуство
Остали додаци и накнаде запосленима

Одобрено

Реализовано

%

97.505.021,81
2.031.764,87
14.928,71
4.957.976,18
1.531.558,38
8.649.461,26

66,10
1,38
0,01
3,36
1,04
5,86

147.502.000,00

3.301.437,02
117.992.148,23

2,24
79,99

24.012.000,00

13.322.443,44
5.693.775,48
829.190,67
19.845.409,59

55,48
23,71
3,45
82,65

216.000,00

187.313,00
187.313,00

86,72
86,72

2.501.000,00

1.305.837,10
-0,05
64.162,00
375.417,22
262.166,67
2.007.582,94

52,21
0,00
2,57
15,01
10,48
80,27

4.445.000,00

3.224.509,99
3.224.509,99

72,54
72,54

366.780,27

91,70

Доприноси
Доприноси за ПИО
Доприноси за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Помоћ у случају смтри запосленог или члана уже породице
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице
Остале помоћи запосленим радницима
Накнаде за запослене
Накнада за превоз на посао и са посла
Награде запосленима и остали посебни расходи
Јубиларне награде
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Позиција конто
Укупно 416
421
421121
421211
421225
421323
421325
421411
421412
421414
421422
421512
421513
421521
421621
421622
421911
Укупно 421
422
422111
422121
422131
422199
422211
422221
422231
422291
422299
Укупно 422
422 НПМ
422111
422131
422199
422211
422221

Опис

Одобрено
400.000,00

Реализовано
366.780,27

%
91,70

4.500.000,00

22.708,74
18.625,53
102.370,84
459.543,48
28.800,00
569.029,13
224.187,56
1.325.443,23
810.452,00
254.739,00
37.600,00
149.150,00
65.899,00
306.000,00
10.000,00
4.384.548,51

0,50
0,41
2,27
10,21
0,64
12,65
4.98
29,45
18,01
5,66
0,84
3,31
1,46
6,80
0,22
97,43

6.000.000,00

40.500,00
95.994,29
135.846,00
139.664,00
244.241,32
563.039,00
601.097,23
2.111,88
32.349,75
1.854.843,47

0,68
1,60
2,26
2,33
4,07
9,38
10,02
0,04
0,54
30,91

11.550,00
869.039,00
210,00
75.436,08
589.228,00

0,56
42,29
0,01
3,67
26,67

Стални трошкови
Трошкови банкарских услуга
Услуге за електричну енергију
Централно грејање
Услуге заштите имовине
Услуге чишћења
Телефон, телекс и телефакс
Интернет и слично
Услуге мобилног телефона (мобилних телефона, интернета)
Услуге доставе
Осигурање возила
Осигурање опреме
Осигурање запослених у случају несреће на раду
Закуп опреме за саобраћај
Закуп административне опреме
Радио-телевизијска претплата
Трошкови путовања
Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови превоза на сл. путу у земљи
Трошкови смештаја на службеном путу
Остали трошкови за пословна путовања у земљи
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Услуге превоза у јавном саобтаћају
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство

Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови смештаја на службеном путу
Остали трошкови за пословна путовања у земљи
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
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Позиција конто
422231
422299
Укупно 422 НПМ
Позиција конто
423
423111
423212
423221
423291
423311
423321
423391
423399
423413
423419
423449
423432
423531
423542
423599
423621
423711
423712
423911
Укупно 423
423 НПМ
423111
423413
423531
423621
423911
Укупно 423 НПМ
425
425211

Опис
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство
Опис
Услуге по уговору
Услуге превођења
Услуге за одржавање софтвера
Услуге одржавања рачунара
Остале компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Котизација за семинаре
Издаци за стручне испите
Остали издаци за стручно образовање
Услуге штампања публикација
Остале услуге штампања
Остале медијске услуге
Објављивање тендера и информативних огласа
Услуге вештачења
Остале финансијске услуге
Остале стручне услуге (ангажовање спољних сарадника, експерата)
Угоститељске услуге ( организовање конференција, округлих столова,
састанака)
Репрезентација ( организовање конференција, округлих столова, састанака)
Поклони
Остале опште услуге

Одобрено

Реализовано
143.422,37
19.641,27
1.708.526,72
Реализовано

%
6,98
0,96
83,14
%

1.032.073,98
135.494,00
300.130,83
222.828,77
143.601,24
1.000,00
126.000,00
15.000,00
450.621,60
563.284,00
300.600,00
4.504,50
19.862,00
94.936,71
2.096.651,85
1.090.499,26

9,91
1,30
2,88
2,14
1,38
0,01
1,21
0,14
4,33
5,41
2,89
0,04
0,19
0,91
20,14
10,48

10.410.000,00

713.909,96
16.530,00
446.093,72
7.773.622,42

6,39
0,16
4,29
74,67

2.500.000,00

515.071,69
62.535,00
226.906,00
779.269,95
23.315,34
1.607.097,98

20,60
2,50
9,08
31,17
0,93
64,28

2.055.000,00
Одобрено

Услуге превођења
Услуге штампања публикација
Услуге вештачења
Угоститељске услуге
Остале опште услуге
Поправке и одржавање
Механичке поправке

4.500,00

0,50
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Позиција конто
425219
425229
425291
Укупно 425
426
426111
426311
426312
426411
426412
426413
426491
426819
426912
426919
Укупно 426
462
462121
Укупно 462
482
Укупно 482
485
Укупно 485
512
5122221
Укупно 512
512 НПМ
512221
Укупно 512 НПМ
ТОТАЛ

Опис
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај
Остале поправке и одржавање административне опреме
Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне
опреме

Одобрено

Реализовано
121.456,00
66.708,60
3.000,00

%
13,50
7,41
0,33

900.000,00

195.664,60

21,74

5.700.000,00

1.359.278,81
564.704,90
218.673,50
2.551.597,26
150.000,00
1.440,00
15.170,00
80.016,00
188.760,00
6.745,00
5.136.385,47

23,85
9,91
3,84
44,76
2,63
0,03
0,27
1,40
3,31
0,12
90,11

1.800.000,00

1.412.872,76
1.412.872,76

78,49
78,49

300.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

2.557.000,00

2.549.593,54
2.549.593,54

99,71
99,71

150.000,00
215.998.000,00

150.000,00
150.000,00
170.396.899,49

100
100
78,89

Материјал
Канцеларијски материјал
Стручна литература за редовне потребе запослених
Стручна литература за образовање запослених
Бензин
Дизел гориво
Уља и мазива
Остали материјал за превозна средства
Остали материјал за одржавање хигијене
Резервни делови
Остали материјал за посебне намене
Дотације међународним организацијама
Текуће дотације за међународне чланарине
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Машине и опрема
Рачунарска опрема
Машине и опрема
Рачунарска опрема
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10
01
06
1001
133
0009
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
462
482

ОПИС

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Извори финансирања за раздео 10
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода

Укупна
средства

Економ-ска
класификацј
а

Пројекат

Програм

Функција

Раздео

12.5 Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину

195.296.000
195.294.000
2.000
195.296.000

Остале опште услуге

195.296.000

Контрола законитости поступања
органа јавне управе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде) доприноси на терет
Социјални
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне и пенали

190.446.000
128.869.000
20.979.000
16.000
2.501.000
4.445.000
600.000
5.330.000
6.001.000
10.498.000
550.000
5.950.000
1.800.000
300.000
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485

Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

512

Машине и опрема
Спровођење Опционог протокола уз
Конвенцију против тортуре и других
сурових, нељудских или
понижавајућих казни или поступака
(НПМ)
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Машине и опрема

0010

421
422
423
512

50.000
2.557.000
4.850.000

300.000
2.300.000
2.100.000
150.000
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12.6 Извршење буџета за 2018. годину за период 01. 01 – 31. 12. 2018. године
Позиција конто
411111
411112
411113
411115
411117
411118
411119
Укупно 411
412
412111
412211
412311
Укупно 412
413
413000
Укупно 413
414
414111
414121
414314
414411
414419
Укупно 414
415
415112
Укупно 415
416
416111
Укупно 416
421
421121
421211

Опис
Плате по основу цене рада
Додатак за рад дужи од пуног радног времена
Додатак за рад на дан државног и верског празника
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Боловање до 30 дана
Накнада зараде за време одсуствовања са рада-годишњи одмор, плаћено
одсуство
Остали додаци и накнаде запосленима

Одобрено

Реализовано
102.021.117,56
3.166.359,35
30.822,30
5.738.408,96
1.606.138,55

%
79,01
2,45
0,02
4,44
1,24

13.634.823,89

10,56

129.132.000,00

2.760.427,56
128.958.098,17

2,14
99,87

22.063.000,00

14.702.429,64
6.309.792,86
918.902,48
21.931.124,98

66,64
28,60
4,16
99,40

16.000,00

122.000,00
0,00

69,32
0,00

2.501.000,00

619.723,81
-874,14
296.799,00
461.111,55
110.497,78
1.487.258,00

24,78
-0,03
11,87
18,44
4,42
59,47

4.015.000,00

3.341.882,64
3.341.882,64

0,83
83,23

600.000,00

496.445,78
496.445,78

0,83
82,74

Доприноси
Доприноси за ПИО
Доприноси за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Помоћ у случају смтри запосленог или члана уже породице
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице
Остале помоћи запосленим радницима
Накнаде за запослене
Накнада за превоз на посао и са посла
Награде запосленима и остали посебни расходи
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови банкарских услуга
Услуге за електричну енергију

22.400,00
21.884,90

0,46
0,45
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Позиција конто
421225
421323
421411
421412
421414
421422
421512
421513
421521
421522
421523
421911
Укупно 421
421 НПМ
421622
Укупно 421 НПМ
422
422111
422121
422131
422199
422211
422221
422231
422299
Укупно 422
422 НПМ
422111
422131
422199
422211
422221
422231
422299
Укупно 422 НПМ

Опис
Централно грејање
Услуге заштите имовине
Телефон, телекс и телефакс
Интернет и слично
Услуге мобилног телефона (мобилних телефона, интернета)
Услуге доставе
Осигурање возила
Осигурање опреме
Осигурање запослених у случају несреће на раду
Здравствено осигурање
Осигурање од одговорности
Радио-телевизијска претплата

Одобрено

4.853.000,00

Реализовано
106.942,09
600.233,10
496.030,20
223.614,67
1.499.985,72
766.452,00
133.748,00
23.082,00
30.250,00
134.000,00
33.450,00
10.000,00
4.102.072,68

%
2,20
12,37
10,22
4,61
30,91
15,79
2,76
0,48
0,62
2,76
0,69
0,21
84,53

300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.000.000,00

23.400,00
23.307,55
73.500,00
85.299,50
470.714,51
1.808.942,69
1.845.294,16
137.551,07
4.468.009,48

0,39
0,39
1,23
1,42
7,85
30,15
30,75
2,29
74,47

2.070.000,00

7.650,00
114.065,00
900,00
65.813,43
475.063,94
402.401,44
7.717,24
1.073.611,05

0,37
5,51
0,04
3,18
22,95
19,44
0,37
51,87

Закуп административне опреме
Трошкови путовања
Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови превоза на сл. путу у земљи
Трошкови смештаја на службеном путу
Остали трошкови за пословна путовања у земљи
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство

Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови смештаја на службеном путу
Остали трошкови за пословна путовања у земљи
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство
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Позиција конто
Позиција конто
423
423111
423212
423221
423291
423321
423391
423413
423419
423421
423432
423449
423539
423599
423621
423711
423712
423911
Укупно 423
423 НПМ
423111
423413
423432
423531
423621
Укупно 423
НПМ
425
425219
425229
Укупно 425
426
426111

Опис
Опис
Услуге по уговору
Услуге превођења
Услуге за одржавање софтвера
Услуге одржавања рачунара
Остале компјутерске услуге
Котизација за семинаре
Издаци за стручне испите
Услуге штампања публикација
Остале услуге штампања
Услуге информисања јавности
Објављивање тендера и информативних огласа
Остале медијске услуге
Остале правне услуге
Остале стручне услуге (ангажовање спољних сарадника, експерата)
Угоститељске услуге ( организовање конференција, округлих столова,
састанака)
Репрезентација ( организовање конференција, округлих столова, састанака)
Поклони
Остале опште услуге

Одобрено
Одобрено

%
%

892.826,46
257.356,00
195.570,00
98.516,00
85.864,00
38.000,00
799.900,00
167.592,00
132.000,00
5.890,50
319.963,00
49.500,00
526.229,32

8,69
2,50
1,90
0,96
0,84
0,37
7,78
1,63
1,28
0,06
3,11
5,12
5,12

929.210,31

9,04

387.788,59
70.416,04
398.777,28
5.355.399,50

3,77
0,69
3,88
52,11

112.924,80
380.050,00
54.747,00
89.568,00
28.605,50

5,97
20,11
2,90
4,74
1,51

1.890.000,00

665.895,30

35,23

550.000,00

127.474,00
126.287,00
253.761,00

23,18
22,96
46,14

948.437,87

15,94

10.277.000,00
Услуге превођења
Услуге штампања публикација
Објављивање тендера и информативних огласа
Услуге вештачења
Угоститељске услуге

Поправке и одржавање
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај
Остале поправке и одржавање административне опреме
Материјал
Канцеларијски материјал

Реализовано
Реализовано

137

Позиција конто
426191
426311
426312
426411
426412
426491
426912
426919
Укупно 426
462
462121
Укупно 462
482
482132
482211
Укупно 482
485
485119
Укупно 485
512
5122221
512232
512232
Укупно 512
512 НПМ
512221
Укупно
по

Опис
Остали административни материјал
Стручна литература за редовне потребе запослених
Стручна литература за образовање запослених
Бензин
Дизел гориво
Остали материјал за превозна средства
Резервни делови
Остали материјал за посебне намене

Одобрено

Реализовано
408.028,00
308.436,00
499.710,00
1.618.095,75
450.000,00
14.280,00
362.000,00
21.189,19
4.630.176,81

%
6,86
5,18
8,40
27,19
7,56
0,24
6,08
0,36
77,82

1.800.000,00

1.218.009,57
1.218.009,57

0,68
67,67

300.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

110.000,00

108.724,34
108.724,34

98,84
98,84

2.557.000,00

1.528.137,90
3.552,00
826.080,00
2.357.769,90

59,76
0,00
32,31
92,21

150.000,00
195.294.000,00

149.818,80
149.818,80
180.720.058,00

99,88
99,88
92,54

5.950.000,00
Дотације међународним организацијама
Текуће дотације за међународне чланарине
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Порез на мобилне телефоне
Републичке таксе
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Остале накнаде штете
Машине и опрема
Рачунарска опрема
Телефони
Мобилни телефона
Машине и опрема
Рачунарска опрема
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12.7 Извршење буџета за 2019. годину за период 01. 01 – 31. 12. 2019. године
Позиција конто
411
411111
411112
411113
411114
411115
411117
411118
411119
Укупно 411
412
412111
412211
Укупно 412
413
413142
Укупно 413
414
414111
414121
414314
414411
414419
Укупно 414
415
415112
Укупно 415
416
416111
Укупно 416

Опис
Плате
Плате по основу цене рада
Додатак за рад дужи од пуног радног времена
Додатак за рад на дан државног и верског празника
Додатак за рад ноћу
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Боловање до 30 дана
Накнада зараде за време одсуствовања са рада-годишњи одмор,
плаћено одсуство
Остали додаци и накнаде запосленима

Одобрено

Реализовано

%

104.031.053,28
4.486.312,86
4.782,77
1.200,09
5.723.812,58
2.299.723,10

74,48
3,21
0,00
0,00
4,10
1,65

9.755.945,17

6,98

139.682.000,00

4.878.123,31
131.180.953,16

3,49
93,91

23.906.000,00

15.402.892,05
6.610.408,10
22.013.300,15

64,43
27,65
92,08

520.000,00

499.574,00
499.574,00

96,07
96,07

2.462.000,00

-332.804,37
0,02
118.389,00
234.055,00
112.306,11
131.945,76

-13,52
0,00
4,81
9,51
4,56
0,05

3.680.000,00

3.299.201,77
3.299.201,77

0,90
0,90

900.000,00

684.776,67
684.776,67

0,76
0,76

Доприноси
Доприноси за ПИО
Доприноси за здравствено осигурање
Накнаде у натури
Поклони за децу запослених
Социјална давања запосленима
Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Помоћ у случају смтри запосленог или члана уже породице
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице
Остале помоћи запосленим радницима
Накнаде за запослене
Накнада за превоз на посао и са посла
Награде запосленима и остали посебни расходи
Јубиларне награде
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Позиција конто
421
421121
421211
421225
421323
421411
421412
421414
421422
421512
421513
421521
421522
421523
421619
421622
Укупно 421
421 НПМ
421622
Укупно 421 НПМ
422
422111
422121
422131
422199
422211
422221
422231
422299
Укупно 422
422 НПМ
422111

Опис
Стални трошкови
Трошкови банкарских услуга
Услуге за електричну енергију
Централно грејање
Услуге заштите имовине
Телефон, телекс и телефакс
Интернет и слично
Услуге мобилног телефона (мобилних телефона, интернета)
Услуге доставе
Осигурање возила
Осигурање опреме
Осигурање запослених у случају несреће на раду
Здравствено осигурање
Осигурање од одговорности
Закуп осталог простора
Закуп административне опреме

Одобрено

Реализовано

4.984.000,00

19.574,64
20.915,83
112.130,16
766.945,87
419.422,44
244.182,68
1.523.548,79
485.000,00
130.197,00
30.220,00
33.000,00
134.000,00
33.450,00
25.602,00
100.000,00
4.078.189,41

0,00
0,42
2,25
15,39
8,42
4,90
30,57
9,73
2,61
0,61
0,66
2,69
0,67
0,51
2,01
81,83

200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.000.000,00

9.450,00
137.471,20
273.172,00
141.668,00
470.577,27
2.161.325,94
1.810.958,20
225.232,95
5.229.855,56

0,16
2,29
4,55
2,36
7,84
36,02
30,18
3,75
87,16

5.775,00

0,25

Закуп административне опреме
Трошкови путовања
Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови превоза на сл. путу у земљи
Трошкови смештаја на службеном путу
Остали трошкови за пословна путовања у земљи
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство

Трошкови дневница на службеном путу

%
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Позиција конто
422131
422211
422221
422231
422299
Укупно 422 НПМ
Позиција конто
423
423111
423211
423212
423221
423291
423321
423391
423399
423413
423419
423421
423422
423432
423449
423599
423621
423711
423712
423911
Укупно 423
423 НПМ
423111
423413
423419

Опис
Трошкови смештаја на службеном путу
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство
Опис
Услуге по уговору
Услуге превођења
Услуге за израду софтвера
Услуге за одржавање софтвера
Услуге одржавања рачунара
Остале компјутерске услуге
Котизација за семинаре
Издаци за стручне испите
Остали издаци за стручно образовање
Услуге штампања публикација
Остале услуге штампања
Услуге информисања јавности
Односи са јавношћу
Објављивање тендера и информативних огласа
Остале медијске услуге
Остале стручне услуге (ангажовање спољних сарадника, експерата)
Угоститељске услуге ( организовање конференција, округлих столова,
састанака)
Репрезентација ( организовање конференција, округлих столова, састанака)
Поклони
Остале опште услуге

Одобрено

2.300.000,00
Одобрено

11.957.000,00
Услуге превођења
Услуге штампања публикација
Остале услуге штампања

Реализовано
83.100,00
79.597,04
447.829,00
121.668,22
6.452,73
744.421,99
Реализовано

%
3,61
3,46
19,47
5,29
0,28
32,37
%

1.437.890,71
600.000,00
161.348,00
193.879,29
326.900,00
100.624,00
7.500,00
8.500,00
741.400,00
546.243,60
409.200,00
175.923,62
191.961,00
386.424,00
1.334.995,63

12,03
0,05
1,35
1,62
2,73
0,84
0,06
0,07
6,20
4,57
3,42
1,47
1,61
3,23
11,16

885.305,04

7,40

385.063,56
101.413,29
385.725,69
8.380.297,43

3,22
0,85
3,23
70,09

242.313,39
297.000,00
1.872,00

11,54
14,14
0,09
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Позиција конто
423531
423599
423621
423911
Укупно 423
НПМ
425
425212
425219
425223
425229
Укупно 425
426
426111
426191
426311
426312
426411
426412
426491
426912
426919
Укупно 426
462
462121
Укупно 462
4651
465111
465
4651
482
Укупно 482
485

Опис
Услуге вештачења
Остале стручне услуг
Угоститељске услуге
Остале опште услуге

Одобрено

Реализовано
161.124,00
439.746,84
217.765,00
6.450,00

%
7,67
20,94
10,37
0,31

2.100.000,00

1.366.271,23

65,06

546.000,00

3.500,00
142.984,00
31.177,22
146.306,46
323.967,68

0,64
26,19
5,71
26,80
59,33

5.930.000,00

1.024.281,20
317.880,00
350.197,00
575.590,00
1.650.000,00
439.000,00
22.750,00
330.311,00
155.276,16
4.865.285,36

17,27
5,36
5,91
9,71
27,82
7,40
0,38
5,57
2,62
82,05

1.255.068,27
1.255.068,27
0,00
0,00
0,00
0,00

0,70
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Поправке и одржавање
Поправке електричне и електронске опреме
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај
Опрема за комуникацију
Остале поправке и одржавање административне опреме
Материјал
Канцеларијски материјал
Остали административни материјал
Стручна литература за редовне потребе запослених
Стручна литература за образовање запослених
Бензин
Дизел гориво
Остали материјал за превозна средства
Резервни делови
Остали материјал за посебне намене
Дотације међународним организацијама
Текуће дотације за међународне чланарине
1.800.000,00
Остале текуће дотације и трансфери
Остале текуће дотације и трансфери
Остале текуће дотације и трансфери
Остале текуће дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1.000,00

200.000,00
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
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Позиција конто
485119
Укупно 485
512
512221
512222
512232
512233
5122241
Укупно 512
512 НПМ
Укупно 512 НПМ
ТОТАЛ

Опис
органа
Остале накнаде штете

Одобрено

Реализовано

50.000,00

13.943,13
13.943,13

27,89
27,89

2.400.000,00

1.325.280,00
194.400,00
89.094,00
539.400,00
166.380,00
2.314.554,00

55,22
8,10
3,71
22,48
6,93
96,44

200.000,00
209.818.000,00

0,00
186.381.605,57

0,00
88,83

Машине и опрема
Рачунарска опрема
Штампачи
Телефони
Мобилни телефони
Електронска опрема

%

Машине и опрема
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12.8 Извршење буџета за 2020. годину за период 01. 01 – 31. 03. 2019. године
Позиција конто
411
411111
411112
411113
411115
411117
411118
411119
Укупно 411
412
412111
412211
Укупно 412
413
413000
Укупно 413
414
414111
414121
414314
414411
414419
Укупно 414
415
415112
Укупно 415
416
416111
Укупно 416
421

Опис
Плате
Плате по основу цене рада
Додатак за рад дужи од пуног радног времена
Додатак за рад на дан државног и верског празника
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Боловање до 30 дана
Накнада зараде за време одсуствовања са рада-годишњи одмор,
плаћено одсуство
Остали додаци и накнаде запосленима

Одобрено

%

28.279.308,42
1.107.047,29
31.301,48
1.566.897,52
740.743,92

19,82
0,78
0,02
1,10
0,52

5.012.838,91

3,51

433.207,59
37.171.345,13

0,30
26,05
17,27
7,73
25,00

200.000,00

4.126.034,53
1.847.745,80
5.973.780,33
0
0,00
0,00

2.462.000,00

0,00
0,01
69.789,00
79.762,00
59.772,00
209.323,01

0,00
0,00
2,83
3,24
2,43
8,50

4.000.000,00

639.264,51
639.264,51

15,98
15,98

900.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

142.676.000,00
Доприноси
Доприноси за ПИО
Доприноси за здравствено осигурање
23.895.000,00
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Помоћ у случају смтри запосленог или члана уже породице
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице
Остале помоћи запосленим радницима
Накнаде за запослене
Накнада за превоз на посао и са посла
Награде запосленима и остали посебни расходи
Јубиларне награде
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

Реализовано

0,00
0,00
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Позиција конто
421121
421211
421225
421323
421325
421411
421412
421414
421422
421512
421513
421521
421522
421523
421621
421622
421911
Укупно 421
421 НПМ
421622
Укупно 421 НПМ
422
422111
422121
422131
422199
422211
422221
422231
422291
422299
Укупно 422

Опис
Трошкови банкарских услуга
Услуге за електричну енергију
Централно грејање
Услуге заштите имовине
Услуге чишћења
Телефон, телекс и телефакс
Интернет и слично
Услуге мобилног телефона (мобилних телефона, интернета)
Услуге доставе
Осигурање возила
Осигурање опреме
Осигурање запослених у случају несреће на раду
Здравствено осигурање
Осигурање од одговорности
Закуп опреме за саобраћај
Закуп административне опреме
Радио-телевизијска претплата

Одобрено

4.984.000,00

Реализовано
4.000,00
0,00
24.316,34
292.024,52
0,00
98.444,47
69.196,95
274.418,18
200.000,00
27.244,00
0,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
1.132.644,46

%
0,08
0,00
0,49
5,86
0,00
1,98
1,39
5,51
4,01
0,55
0,00
0,00
2,69
0,00
0,00
0,00
0,18
22,73

200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.002.000,00

2.100,00
6.299,60
11.850,00
32.380,00
72.532,27
0,00
98.785,00
0,00
39.982,35
263.929,22

0,03
0,10
0,20
0,54
1,21
0,00
1,65
0,00
0,67
4,40

Закуп административне опреме
Трошкови путовања
Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови превоза на сл. путу у земљи
Трошкови смештаја на службеном путу
Остали трошкови за пословна путовања у земљи
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Услуге превоза у јавном саобтаћају
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство
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Позиција конто
422 НПМ
422111
422131
422199
422211
422221
422231
422299
Укупно 422 НПМ
Позиција конто
423
423111
423211
423212
423221
423291
423311
423321
423391
423399
423413
423421
423422
423419
423449
423432
423531
423542
423599
423621
423711
423712

Опис

Одобрено

Реализовано

%

2.300.000,00
Одобрено

450,00
18.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.137,00
Реализовано

0,02
0,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
%

200.820,17
0,00
41.239,00
54.629,34
77.000,00
0,00
98.034,11
0,00
16.500,00
163.350,00
125.400,00
110.000,00
124.167,90
75.600,00
53.248,50
0,00
0,00
445.962,26

1,58
0,00
0,32
0,43
0,60
0,00
0,77
0,00
0,13
1,28
0,98
0,86
0,98
0,59
0,42
0,00
3,50
3,50

232.896,52

1,83

51.049,92
9.926,00

0,40
0,08

Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови смештаја на службеном путу
Остали трошкови за пословна путовања у земљи
Трошкови дневница на сл. пут у иностранству
Трошкови превоза на сл. путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство
Опис
Услуге по уговору
Услуге превођења
Услуге за израду софтвера
Услуге за одржавање софтвера
Услуге одржавања рачунара
Остале компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Котизација за семинаре
Издаци за стручне испите
Остали издаци за стручно образовање
Услуге штампања публикација
Услуге информисања јавности
Односи са јавношћу
Остале услуге штампања
Остале медијске услуге
Објављивање тендера и информативних огласа
Услуге вештачења
Остале финансијске услуге
Остале стручне услуге (ангажовање спољних сарадника, експерата)
Угоститељске услуге ( организовање конференција, округлих столова,
састанака)
Репрезентација ( организовање конференција, округлих столова, састанака)
Поклони
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Позиција конто
423911
Укупно 423
423 НПМ
423111
423419
423531
423621
423911
Укупно 423
НПМ
425
425211
425212
425219
425229
425291
Укупно 425
426
426111
426191
426311
426312
426411
426412
426413
426491
426819
426911
426912
426919
Укупно 426
462

Опис
Остале опште услуге

Одобрено

Реализовано
112.310,13
1.992.133,85

%
0,88
15,65

6.013,78
0,00
36.556,00
729,00
0,00

0,29
0,00
1,74
0,03

43.298,78

2,06

0,00
0,00
33.618,00
21.886,42

0,00
0,00
6,16
4,01

0,00

0,00

546.000,00

55.504,42

10,17

5.830.000,00

0,00
57.720,00
80.931,00
59.290,00
618.990,83
50.000,00
0,00
22.420,00
0,00
4.045,00
21.430,00
0,00
914.826,83

0,00
0,99
1,39
1,02
10,62
0,86
0,00
0,38
0,00
0,07
0,37
0,00
15,69

12.731.000,00
Услуге превођења
Остале услуге штампања
Услуге вештачења
Угоститељске услуге
Остале опште услуге
2.100.000,00
Поправке и одржавање
Механичке поправке
Поправке електричне и електронске опреме
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај
Остале поправке и одржавање административне опреме
Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и
немоторне опреме
Материјал
Канцеларијски материјал
Остали административни материјал
Стручна литература за редовне потребе запослених
Стручна литература за образовање запослених
Бензин
Дизел гориво
Уља и мазива
Остали материјал за превозна средства
Остали материјал за одржавање хигијене
Потрошни материјал
Резервни делови
Остали материјал за посебне намене
Дотације међународним организацијама
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Позиција конто
462121
Укупно 462
465111
4651
465
482
482132
482211
Укупно 482
485
485119
Укупно 485
512
5122221
Укупно 512
512 НПМ
512221
Укупно 515
ТОТАЛ

Опис
Текуће дотације за међународне чланарине

Одобрено

3.000,00

Реализовано
1.309.074,70
1.309.074,70
0,00
0,00
0,00

%
72,73
72,73
0,00
0,00
0,00

100.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

50.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.399.000,00

0,00

0,00
0,00

1.000,00
213.379.000,00

0,00
0,00
49.724.262,24

0,00
0,00
23,30

1.800.000,00
Остале текуће дотације и трансфери
Остале текуће дотације и трансфери
Остале текуће дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Порез на мобилне телефоне
Републичке таксе
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
Остале накнаде штете
Машине и опрема
Рачунарска опрема
Машине и опрема
Рачунарска опрема
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12. Подаци о приходима и расходима
Дим
а12.9 Завршени пројекти
Табела даје приказ пројеката чије је спровођење иницирао или у чијем спровођењу је активно учествовао Заштитник грађана. У колони „буџет
пројекта“ износи под редним бројевима 2, 5, 11, 12, 15, 16, 22, 24 и 36 представљају средства којима је располагао Заштитник грађана, док су
средствима наведеним у ставкама 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 располагали донатори или
партнерске организације које врше директна плаћања трошкова.
Р.
бр.
1

2

Назив пројекта
Подршка јачању
институције Заштитника
грађана
Увођење родне
равноправности у праксу
локалних омбудсмана

Донатор

Буџет пројекта

Трајање пројекта

Кратак опис / Сврха / Корисници

Мисија ОЕБС-а у
Србији

38,700.00 €

Jануар – децембар
2008.

Допринос већој видљивости институције и изградњи позитивног имиџа у
јавности. Корисници пројекта су запослени у институцији Заштитника
грађана.

UNIFEM

16,000.00 €

Август 2009 –
фебруар 2010.

Допринос већој одговорности локалних омбудсмана и самоуправа према
женама и женским правима путем подизања свести и јачања капацитета за
заштиту
радних
права
жена.
Корисници пројекта су запослени у институцијама Заштитника грађана,
Покрајинског омбудсмана као и локални омбудсмани.

3

Подршка јачању
институције Заштитника
грађана

Чешка влада и
Мисија ОЕБС-а у
Србији

80,450.00 €

Децембар новембар 2008.

Допринос већој видљивости институције и изградњи позитивног имиџа у
јавности. Корисници пројекта су запослени у институцији Заштитника
грађана.

4

Подршка јачању
институције Заштитника
грађана

Мисија ОЕБС-а у
Србији

69,750.00 €

Јануар – децембар
2010.

Допринос већој видљивости институције и изградњи позитивног имиџа у
јавности као и унапређивање поштовања људских права.

Март - април 2010.

Допринос унапређењу права и положаја деце и младих у правосудном
систему. Запослене у Стручној служби Заштитника грађана обишле су 22
средње и основне школе, 2 казнено поправна завода за малолетнике и 2
склоништа и прикупиле и обрадиле 713 одговара на упитник који су
дизајнирали стручњаци Савета Европе.

5

Правда по мери детета

Савет Европе

3,050.00 €
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6

Тwinning "Подршка
јачању институције
Заштитника грађана"
(Омбудсман Грчке,
Омбудсман Холандије и
Европски центар за јавно
право)

7

Родно заснована
дискриминација на радном
месту на локалном и
покрајинском нивоу

8

ЕУ

784,590.00 €

Септембар 2009 –
август 2011.

Развојни фонд
Уједињених нација
за жене (UNIFEM)

12,700.00 €

Мај – децембар
2010.

Посете Заштитника
грађана ромским
насељима у Србији

Мисија ОЕБС-а у
Србији

13,075.00 €

Фебруар – октобар
2011.

9

Подршка јачању
институције Заштитника
грађана

Мисија ОЕБС-а у
Србији

39,300.00 €

Јануар – децембар
2011.

10

Превенција експлоатације
деце у Југоисточној
Европи

Save the Children
Norway

15,208.00 €

Април – јули 2011.

11

Подршка поштовању
људских права ромске
заједнице у Србији

OHCHR/Aмбасада
Велике Британије

51,705.00 €

Јуни 2011 - март
2012.

12

Електронски приступ
Заштитнику грађана

Влада Краљевине
Норвешке

100,250.00 €

Децембар 2010 –
април 2012.

216,005.75 $

Новембар 2010–
децембар 2012.

13

Успостављање регионалне
канцеларије Заштитника
грађана на југу Србије
(PBILD)

SIDA
преко
имплементационог
модалитета UNDPа

Допринос развоју капацитета ЗГ, подршка институцији да оствари свој
мандат и мисију, да консолидује унутрашњу структуру, као и да развије
одрживу мрежу сарадње Заштитника грађана са свим релевантним
организацијама и институцијама како у земљи тако и у државама ЕУ.
Корисници пројекта: запослени у институцији ЗГ, као и локални и
покрајински омбудсмани.
Допринос стварању атмосфере толеранције у радном окружењу у
покрајинским и локалним органима власти која ће промовисати једнакост и
родну равноправност. Покрајински омбудсман је носилац пројекта док је
Заштитник грађана партнер у
организацији регионалне конференције
омбудсмана о родној равноправности и поштовању уставних и законских
одредби о родној равноправности.
Допринос већој доступности институције ромској популацији и подизању
свести ове популације о улози и надлежностима Заштитника грађана.
Пројекат je осмишљен уз консултацију са Националним саветом ромске
националне мањине и реализован у сарадњи са одабраним ромским
невладиним организацијама и ромским координаторима у јединицама
локалне самоуправе.
Допринос већој видљивости институције и њеној доступности особама са
инвалидитетом као и јачању капацитета Заштитника грађана као Националног
механизма за превенцију тортуре (НПМ) и Панела младих саветника
заштитника грађана.
Допринос промоцији и заштити права деце у складу са Конвенцијом о
правима детета кроз унапређење система заштите деце изложене просјачењу.
Пројекат се реализује у сарадњи са Центром за интеграцију младих који је
партнер Заштитника грађана у спровођењу пројекта.
Допринос унапређењу нормативног оквира људских права Рома у Србији
путем анализе тренутног положаја ове популације као и евалуације досад
предузетих мера инклузије у оквиру програма инклузије Рома.
Допринос унапређењу људских права грађана, нарочито оних који живе у
мањим местима и градовима. Грађанима из унутрашњости је путем видео
линка омогућен бољи приступ канцеларији Заштитника грађана.
Пројекат је спроведен у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије,
јавним библиотекама и органима локалне самоуправе у десет изабраних
општина и градова у Србији.
Пројекат је део заједничког програма шест агенција УН под називом
"Одржање мира и инклузивни локални развој" чији је циљ да помогне југу
Србије да напредује ка одрживом друштвеном и економском развоју на
добробит свих заједница. Једна компонента програма обухвата промотивне
активности као и јачање капацитета издвојених канцеларија Заштитника
грађана на југу Србије које су отворене 2010. године и у којима су запослена
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два дипломирана правника из Прешева и Бујановца.

14

15

Подршка јачању
институције Заштитника
грађана
Праћење спровођења
препорука Заштитника
грађана и акционих
планова Владе РС на
унапређењу положаја
Рома у Србији

Мисија ОЕБС-а у
Србији

40,000.00 €

Јануар – децембар
2012.

Допринос јачању капацитета запослених ЗГ за међународну сарадњу као и
јачању капацитета ЗГ као НПМ-а.

Амбасада Велике
Британије

30,045.00 £

Мај 2012 – април
2013.

Допринос унапређењу положаја ромске националне мањине успостављањем
системских решења у спровођењу мера инклузије Рома. Пројекат ће бити
спроведен у сарадњи са невладиним организацијама које се баве правима
Рома.

Дечији фонд
Уједињених нација
(UNICEF)

50,050.00 $
(допринос
UNICEF-а
31,720.00 $, на
рачун ЗГ
уплаћено
15.600,00 $)

Март 2012 – април
2013.

Допринос унапређењу права деце и смањењу насиља над децом у Србији
јачањем капацитета родитеља, учитеља и наставника и медицинских сестара
у промоцији позитивних родитељских пракси.

Септембар 2012 –
март 2013.

Јануар – децембар
2013.

16

Промоција позитивних
родитељских пракси у
Србији

17

Подршка процесу
деинституционализације
особа са инвалидитетом у
Србији

OHCHR/TACSO

19,332.00 $
5,225.00 €

18

Подршка јачању
институције Заштитника
грађана

Мисија ОЕБС-а у
Србији

28,455.00 €

19

Јачање капацитета ЗГ за
ефикасно праћење
спровођења
деинституционализације

Амбасада
Краљевине
Норвешке

30.000,00 €

20

Подршка јачању
институције Заштитника
грађана

Мисија ОЕБС-а у
Србији

Јуни 2013 –
новембар 2014.

Јануар – децембар
2014.

Допринос унапређењу положаја особа са инвалидитетом у Србији кроз
процес деинституционализације. Пројекат је оснажио капацитете Заштитника
грађана за мониторинг остваривања права особа са инвалидитетом и примену
Конвенције о правима особа са инвалидитетом.
Допринос јачању капацитета Заштитника грађана за рад на унапређењу родне
равноправности и спровођењу активности Националног механизма за
превенцију тортуре (НПМ). Подршка је фокусирана на јачање нормативног
оквира у области родне равноправности и формирање Мреже НПМ-а
Југоисточне Европе.
OHCHR је носилац а Заштитник грађана корисник пројекта који има за циљ
да допринесе унапређењу положаја особа са инвалидитетом у Србији кроз
процес деинституционализације. Пројекат ће ојачати капацитете Заштитника
грађана за мониторинг остваривања права особа са инвалидитетом и примену
Конвенције о правима особа са инвалидитетом.
Допринос јачању капацитета Заштитника грађана за унапређење родне
равноправности и спровођењу активности Националног механизма за
превенцију тортуре (НПМ). Подршка је фокусирана на мониторинг
спровођења на локалу Општег и Посебних протокола о поступању у
случајевима насиља над женама у породици и партнерског насиља као и на
унапређење дијалога НПМ-а са полицијским управама и психијатријским
установама.
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Годишња конференција
Мреже омбудсмана за
децу Југоисточне Европе
(CRONSEE)
Промоција људских и
мањинских права кроз
интензивнији контакт
Заштитника грађана са
грађанима

Save the Children
International
канцеларија за
северозападни
Балкан

Влада Краљевине
Норвешке

14.227,00 €
(допринос SCI
8.895,00 €)

Септембар 2014 октобар 2015.

422,242.00 €
(допринос
ВКН 379.482.00
€)

Децембар 2012- јуни
2015.

Израда Модела Закона о
државној помоћи у
случајевима елементарних
непогода
Унапређење система
заштите поверљивих
података грађана

Амбасада
Краљевине Данске

12.856,00 €

Новембар 2014 –
јуни 2015.

Амбасада
Краљевине Данске

10.961,00 €

Новембар 2014–
јуни 2015.

Подршка јачању
институције Заштитника
грађана

Мисија ОЕБС-а у
Србији

Унапређење положаја
најосетљивијих група деце

Дечји фонд
Уједињених нација
(UNICEF)

Подршка унапређењу
положаја старијих људи у
Србији

Популациони фонд
Уједињених нација
(UNFPA)

Међународна
конференција о изазовима
у заштити људских права

Фонд за отворено
друштво

Јануар – децембар
2015.

47.465,00 $

Март 2014 –
децембар 2015.

Јун – децембар 2015.

31.509,00 $

Септембар –
новембар 2015.

Заштитник грађана био је домаћин редовне конференције Мреже одржане
2014. године на тему опстанка услуга и програма за децу у условима
рестриктивних економских политика. После конференције уследио је
тематски састанак на којем се расправљало о заштити деце на интернету. У
октобру 2015. године објављен је и зборник изабраних радова са
конференције.
Допринос унапређењу заштите и поштовања људских права грађана,
нарочито оних који живе у мањим градовима и општинама у Србији. Пројекат
је спроведен у сарадњи са јавним библиотекама у 15 општина/градова на
територији Србије и невладиним организацијама за људска права.
Допринос унапређењу сигурности грађана и јаснијим и транспарентнијим
процедурама доделе државне помоћи у случајевима елементарних непогода.
Амбасада је ангажовала два правна експерта који раде на изради Модела овог
закона након чега ће га Заштитник грађана упутити Влади Републике Србије
на даљу разраду и разматрање.
Допринос унапређеној заштити поверљивих података грађана и већој
безбедности просторија у којима се ти подаци чувају и подразумева куповину
и инсталирање неопходне опреме и софтвера.
Допринос јачању капацитета Заштитника грађана. У 2015. години, фокус је
стављен на унапређење правног оквира у области родне равноправности као и
на анализу постојећих обука запослених у надлежним органима у области
превенције, сузбијања и заштите жена од насиља у породици и партнерским
односима.
Допринос ефикаснијој заштити права деце у покрету и деце жртава
сексуалног насиља као и оснаживање Панела младих саветника Заштитника
грађана као механизма за партиципацију деце. Већина активности
спроведених у 2015. години била је посвећена теми заштите деце од насиља,
са фокусом на сексуално насиље и искоришћавање.
Допринос унапређењу положаја старијих људи у Србији и њиховој потпуној
друштвеној инклузији. У оквиру пројекта, израђен је извештај који садржи
анализу домаћег нормативног оквира као и упоредну анализу међународног
правног оквира у области права старијих. Ова анализа ће бити саставни део
посебног извештаја о положају старијих који би требало да буде објављен
2016. године.
Заштитник грађана је организовао међународну конференцију о људским
правима избеглица и миграната која је окупила је око 100 учесника представника регионалних и међународних институција Омбудсмана и
других институција за промоцију и заштиту људских права, међународних
организација, организација цивилног друштва и дипломатског кора. Резултат
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миграната и избеглица

29

30

Јачање капацитета
Заштитника грађана за
законодавне иницијативе
кроз сарадњу са
организацијама цивилног
друштва
Пројекат за реформу
правосуђа и одговорну
власт (JRGA)

31

Унапређење заштите
избеглица и миграната

32

Подршка унапређењу
сексуалног и
репродуктивног здравља
Ромкиња

33

Подршка јачању
институције Заштитника
грађана

конференције је Декларација о заштити и промовисању права избеглица и
миграната коју су потписале 32 институције за промоцију и заштиту људских
права из 27 земаља.

Амбасада Велике
Британије

38.000,00 €

Агенција САД-а за
међународни
развој (USAID)

Јуни 2015 – јуни
2016.
Пет година:
2011 – 2016.

Влада Републике
Немачке кроз
пројекат OHCHR-a

36.136,00 $

Октобар – децембар
2016.

Популациони фонд
Уједињених нација
(UNFPA)

10.000,00 $

Јуни – децембар
2016.

Мисија ОЕБС-а у
Србији

Јануар – децембар
2016.

Сврха пројекта је да допринесе унапређеном законодавном оквиру за заштиту
људских права у складу са релевантним међународним стандардима и
правним тековинама Европске уније. Невладине организације које се баве
људским правима биће ангажоване да прате законодавне иницијативе и
Заштитнику грађана достављају анализе нацрта закона у унапред
договореним областима. На основу експертских анализа Заштитник грађана
ће подносити мишљења на нацрте закона, амандмане на законе у
скупштинској процедури као и
покретати друге врсте законодавних
иницијатива. Пројекат ће бити спроведен у сарадњи са Кућом људских права
која ће обезбедити административну и техничку подршку у његовом
спровођењу.
Допринос промоцији одговорне и ефикасне власти, јачању капацитета
Заштитника грађана и подршке сарадњи ове институције са организацијама
цивилног друштва и другим независним институцијама.
Сврха пројекта била је да допринесе унапређеном поштовању права
избеглица и миграната на територији Републике Србије у складу са
међународним стандардима. Пројекат је обухватио посете центрима за азил,
прихватним центрима и прекограничним прелазима, штампање и
дистрибуцију информативних лифлета избеглицама и мигрантима, округли
сто посвећен избегличкој кризи и регионални састанак омбудсмана посвећен
спровођењу Регионалног акционог плана из Солуна за решевање избегличке и
мигрантске кризе.
Сврха пројекта је да допринесе унапређењу здравственог статуса Ромкиња
кроз идентификацију препрека у приступу и остваривању адекватне
здравствене заштите, са фокусом на сексуално и репродуктивно здравље.
Пројекат се спроводи у сарадњи са Женским ромским центром Бибија.
Почетком 2017. године Заштитник грађана ће на основу прикупљених
података о остваривању здравствене заштите Ромкиња сачинити и објавити
посебни извештај.
Допринос јачању капацитета Заштитника грађана за рад на унапређењу родне
равноправности, са посебним фокусом на заштиту жена од насиља у
породици и партнерским односима. У оквиру пројекта одржана је
конференција о свеобухватном приступу борби против насиља над женама, а
објављен је и посебни извештај Заштитника грађана о обукама за стицање
знања и обукама за стицање и унапређење знања и компетенција за
превенцију, сузбијање и заштиту жена од насиља у породици и партнерским
односима релевантним институцијама и организацијама, а објављена је и
збирка препорука о заштити жена од насиља у породици и партнерским
односима.
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35

Јачање капацитета
Заштитника грађана за
законодавне иницијативе
кроз сарадњу са
организацијама цивилног
друштва

Подршка јачању
институције Заштитника
грађана

36

Приступачност за све

37

Подршка јачању
капацитета Заштитника
грађана у области права
детета

Швајцарска
агенција за развој и
сарадњу (SDC)

47.000,00 €

Мисија ОЕБС-а у
Србији

Дански институт за
људска права
(DIHR) кроз
пројекат ЕU-NHRI

Дечји фонд
Уједињених нација
(UNICEF)

Август 2016 –
децембар 2017.

Јануар – децембар
2017.

14.961,00 €

Мај – октобар 2018.

2018-2019.

Сврха пројекта је да допринесе унапређеном законодавном оквиру за заштиту
људских права у складу са релевантним међународним стандардима и
правним тековинама Европске уније. Невладине организације које се баве
људским правима биће ангажоване да прате законодавне иницијативе и
Заштитнику грађана достављају анализе нацрта закона у унапред
договореним областима. На основу експертских анализа Заштитник грађана
ће подносити мишљења на нацрте закона, амандмане на законе у
скупштинској процедури као и покретати друге врсте законодавних
иницијатива. Пројекат ће бити спроведен у сарадњи са Кућом људских права
која ће обезбедити административну и техничку подршку у његовом
спровођењу.
Допринос јачању капацитета Заштитника грађана за рад на унапређењу родне
равноправности и права националних мањина. У оквиру компоненте
унапређења родне равноправности биће одржано 5 интерсекторских округлих
столова о заштити жена од насиља у породици и партнерским односима као и
истраживање о функционисању локалних механизама за родну равноправност
и заступљености жена у јединицама органа локалне самоуправе. Прикупљени
подаци биће саставни део посебног извештаја Заштитника грађана који ће
бити објављен 2018. године. У оквиру компоненте унапређења права
националних мањина, спроводи се низ активности у циљу јачања капацитета
и улоге савета за међунационалне односе и унапређења остваривања права
албанске националне мањине на службену употребу језика и писма. На
основу прикупљених података сачињен је Посебан извештај са препорукама у
овим областима.
Пројекат је спроведен у циљу унапређеног спровођења локалних прописа о
приступачности објеката јавне намене за особе са инвалидитетом као и
оснажених капацитета Заштитника грађана као Националне институције за
заштиту људских права за мониторинг и извештавање у области
приступачности. Спроведен је у сарадњи са Удружењем за ревизију
приступачности у 26 изабраних градова и општина у којима су прикупљени
подаци од релевантних актера о спровођењу приступачности на локалном
нивоу. На основу анализе тих података сачињен је Посебан извештај
Заштитника грађана са препорукама за унапређење приступачности који је у
октобру представљен и упућен надлежним органима.
Дечји фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ) je у 2018. години подржао напоре
Заштитника грађана у стварању предуслова за ефикасније остваривања права
детета. С тим у вези, Заштитник грађана је крајем 2018. године објавио
Посебан извештај о стању права детета за 2017. годину са препорукама за
унапређење, који је упућен надлежним органима и који ће бити званично
представљен почетком 2019. Осим тога, УНИЦЕФ је омогућио већу
видљивост Заштитника грађана у раду Европске мреже омбудсмана за децу
(ENOC), прецизније, учешће на редовној годишњој конференцији ENOC-a на
тему менталног здравља деце, присуство на састанку Бироа Мреже, као и
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учешће на семинару ради припреме става ENOC-a о свеобухватном
образовању деце о личним односима и сексуалности.

38

Повећање видљивости и
доступности Заштитника
грађана грађанима који
живе у унутрашњости
Србије

Амбасада
Републике
Бугарске у Србији

34.908,00 €

Мај 2018 – децембар
2019

Пројекат је допринео већој доступности и видљивости Заштитника грађана
грађанима који живе у унутрашњости Србије. У оквиру пројекта Заштитник
грађана је посетио 13 општина и градова широм Србије и том приликом је са
релевантним актерима (локалним властима, институцијама и организацијама
цивилног друштва) разговарао о најчешћим проблемима у остваривању права
грађана. Такође, приликом тих посета грађани су били у могућности да са
заштитником грађана и његовим сарадницима у непосредном контакту
разговарају о проблемима у остваривању права, поднесу притужбу, итд.

12.10 Текући пројекти
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13. Подаци о јавним набавкама
13.1 План јавних набавки за 2016. годину
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Редни
број

Предмет набавке / ОРН

Процењена
вредност
(укупна, по
годнама)

Планирана средства у
буџету / фин. плану
(без ПДВ-а)
Износ

УКУПНО
I

ДОБРА

1

Гориво (бензин)
ОРН: 09132000

2

Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
Канцеларијски и
административни
материјал (разне
канцеларијске
потрепштине и тонери за
ласерске штампаче)
ОРН:
30190000/39811000/30125110
Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

Врста поступка

Конто

Оквирни датум

Извор
финансирања
(планска
година)

Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

Напомена
(централизација, претходно обавештење,
основ из ЗЈН...)

14.500.000,00
6.700.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

програм
1001
пројекат
0001
426411

Поступак
централизоване
јавне набавке

јануар

фебруар

фебруардецембар

01-буџет

1.700.000,00

1.700.000,00

програм
1001
пројекат
0001
426111

Поступак јавне
набавке мале
вредности

фебруар

март

мартаприл

01-буџет

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне
ефикасности у спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи од чинјенице
да је у питању јавна набавка мале
вредности констатује да листа
наручилаца није донета, а да због
природе рада Заштитикака неопходно је
да се јавне набавке окончају у што
краћем периоду.
Набавка горива путем компанијске дебитне картице за дванаест службених возила (сва у власништву Заштитника), а све у циљу вршења надлежности Заштитника утврђених Законом о Заштитнику грађана и Закона о допуни Закона о
ратификацији опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака; Процена вредности набавке извршена не основу досадашњих трошкова и пређене километраже у
претходне две године, очекиваног повећања цене горива и планираних обавеза у 2016.години на пословима контроле и надзора над радом органа јавне власти, као и куририских послова, који ће се обављати и ван седишта органа.
Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне
ефикасности у спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи од чинјенице
да је у питању јавна набавка мале
вредности констатује да листа
наручилаца није донета, а да због
природе рада Заштитикака неопходно је
да се јавне набавке окончају у што
краћем периоду.

Набавка материјала се спроводи ради несметаног обављања послова из надлежности Заштитника; Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе
запослених; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.
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3

Рачунарска опрема
(хардвер)
ОРН: 30200000

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

2.000.000,00

2.000.000,00

програм
1001
пројекат
0001
512220

Поступак јавне
набавке мале
вредности

фебруар-

март-

март-

01-буџет

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне
ефикасности у спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи од чинјенице
да је у питању јавна набавка мале
вредности констатује да листа
наручилаца није донета, а да због
природе рада Заштитикака неопходно је
да се јавне набавке окончају у што
краћем периоду.

Набавка опреме се спроводи ради несметаног обављања послова из надлежности Заштитника и на ставка процеса на увођењу новог информационог система; Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три
године, увећане за додатне активности и потребе запослених. Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем интернета, а за потребе функционисања постојеће опреме у директном контакту са добављачима
и сервисерима.

II

УСЛУГЕ

7.800.000,00

1

Услуге мобилне телефоније
ОРН: 64212000

Заштитник грађана
планира појединачну
набавку из разлога
потребне ефикасности
у спровођењу јавних
набавки. Такође
полазећи од чинјенице
да је у питању јавна
набавка мале
вредности констатује
да листа наручилаца
није донета, а да због
природе рада
Заштитикака
неопходно је да се
јавне набавке окончају
у што краћем периоду.
Потребно је обезбедити сталну комуникацију која је опредељена надлежностима које проистичу из Закона о Заштитнику грађана и Закона о допуни Закона о ратификацији опционог протокола уз
конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и стим у вези стална комуникација 24/365; Процена вредности је извршена на основу анализе цена
из уговора из претходнe 3 године
Заштитник грађана
800.000,00
800.000,00 програм
Поступак
март
април
април01-буџет
планира појединачну
набавку из разлога
1001
јавне
децембар
потребне ефикасности
пројекат
набавке
у спровођењу јавних
набавки. Такође
0001
мале
полазећи од чинјенице
422221
вредности
да је у питању јавна
набавка мале
вредности констатује
да листа наручилаца
није донета, а да због
природе рада
Заштитикака
неопходно је да се
јавне набавке окончају
у што краћем периоду.
Службена путовања заштитника грађана и његових заменика, односно запослених у стручној служби, а у складу са потребама посла, односно остваривања права и надлежности предвиђених
Законом, а имајући у виду територијалну надлежности и то за непосредну редовну и ванредну контролу рада органа управе, као и у хитним случајевима по службеној дужности или на захтев
странака; службена путовања на годишње конференције организација чији је Заштитник грађана члан, на међународне скупове по темама и поводима у вези са специјалистичким областима из
надлежности Заштитника грађана. Такође и у свим случајевима путовања поводом стручног усавршавања запослених, а који нису плаћени од стране организатора. Спровођење Опционог
протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајуíх казни или поступака (НПМ), Поред мањег броја службених путовања која се могу планирати, највећи број
путовања се односи на она по захтеву-притужби странака, по службеној дужности на основу сазнања о угрожавању права грађана, као и она по позиву организатора, тако да је неопходно
обезбедити услуге посредника у организовању службених путовања - смештаја у земљи, а авио превоза и смештаја у иностранству, уз пуно поштовање одредби законских и подзаконских аката
које уређују право на службено путовање; Набавка је обликована по партијама; Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу претходне вредности уговора и трогодишњег исккуства.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

2

Превоз за службена путовања у иностранству
ОРН: 55100000/60410000

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

1.500.000,00

1.500.000,00

програм
1001
пројекат
0001
421414

Поступак
јавне
набавке
мале
вредности

фебруар

фебруар

фебруардецембар

01-буџет
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3

Административне услуге
Услуге превођења ОРН: 7953000/7954000

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Заштитник грађана
планира појединачну
набавку из разлога
потребне ефикасности
у спровођењу јавних
набавки. Такође
полазећи од чинјенице
да је у питању јавна
набавка мале
вредности констатује
да листа наручилаца
није донета, а да због
природе рада
Заштитикака
неопходно је да се
јавне набавке окончају
у што краћем периоду.
Заштитник грађана је у чл. 1. Закона о Заштитнику грађана дефинисан као независан државни орган који штити права грађана.Под појмом грађанин, у смислу овог закона, подразумева се не само
физичко лице које је домаћи држављанин, већ и свако физичко лице страни држављанин, као и свако домаће или страно правно лице о чијим правима и обавезама одлучују органи Такође, постоји
потреба за превођење материјала о раду и у вези са радом органа, превођење извештаја, одређених докумената, законске регулативе и др. за потребе Савета Европе и других релевантних
међународних организација, као и потреба ажурирање сајта Заштитника на другим језицима, симултано и консекутивног превођење приликом посета страних делегација, представника
међународних држава, органа и организација; Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу претходне вредности уговора, фактурисане вредности извршених услуга.

1.500.000,00

1.5000.000,00

програм
1001
пројекат
0001 и
пројекат
0002
423111

Поступак
јавне
набавке
мале
вредности

јул

август

септембар

01-буџет
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II
4

УСЛУГЕ

7.800.000,00

Рачунарске услуге-израда
апликативног софтвера за
даљински приступ

2.500.000,00

2.500.000,00

ОРН: 72212000

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

5

Услуге штампања
публикација
ОРН: 79800000

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

програм
1001
пројекат
0001
423212

Поступак
јавне
набавке
мале
вредности

јун

јул

децембар

05-донација

Заштитник грађана планира појединачну набавку
из разлога потребне ефикасности у спровођењу
јавних набавки. Такође полазећи од чинјенице да
је у питању јавна набавка мале вредности
констатује да листа наручилаца није донета, а да
због природе рада Заштитика неопходно је да се
јавне набавке окончају у што краћем периоду.

Одлуком заштитника грађана започет је поступак припреме, израде и имплементације информационог система за рад Стручне службе Заштитника грађана и прелазак на рад у електронској форми свих делова службе, а по угледу на
службе обмудсмана европских земаља. Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу анализе тржишта спроведене путем интернета и телефона.

1.500.000,00

1.500.000,00

програм
1001
пројекат
0001 и
пројекат
0002
423413

Поступак
јавне
набавке
мале
вредности

јануар

фебруар

фебруардецембар

01-буџет

Заштитник грађана планира појединачну набавку
из разлога потребне ефикасности у спровођењу
јавних набавки. Такође полазећи од чинјенице да
је у питању јавна набавка мале вредности
констатује да листа наручилаца није донета, а да
због природе рада Заштитика неопходно је да се
јавне набавке окончају у што краћем периоду.

Чланом 33. Закона о Заштитнику грађана предвиђено је да заштитник грађана подноси редовне, ванредне и посебне извештаје, такође заштитник грађана ојбављује и друге публикације од значаја за унапређење, заштиту и развој
људских права, као и извештаје и публикације у оквиру надлежности Националног превентивног механизма чији је носилац Заштитник грађана. Поред публикација штампају се и материјали неопходни за рад Стручне службе
Заштитника грађана; Набавка је обликована по партијама; Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу претходне вредности уговора.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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13. Подаци о м набавкама
13. Подаци о јавним набавкама
13.2 Закључени уговори
о јавним набавкама за период 01. 01 - 31.12. 2016. године
Р.БРО
Ј

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

I
1
1.1

2.2

II
Добра
Гориво за службене
аутомобиле
Канцеларијски материјал
Рачунарска опрема
Укупно добра
Услуге
Резервација и издавање авио
карата
Мобилна телефонија

2.3
2.4

1.2
1.3
2
2.1

ДОБАВЉАЧ СА КОЈИМ ЈЕ
ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

УКУПАН
БРОЈ
ЗАКЉУЧЕН
ИХ
УГОВОРА

III

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА БЕЗ ПДВ
(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)

IV

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА СА
ПДВ
(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)
V

НИС а.д. Нови Сад

3.000

3.600

ГТМ д.о.о. Београд
JAPI COM д.о.о. Нови Сад

1.700
1.777
6.477

2.040
2.132
7.772

БТ ПЕГРОТОРУ – ХРГ Београд

800

960

ТЕЛЕНОР д.о.о. Београд

1.500

1.800

Штампање публикација

ИНТЕРПРИНТ д.о.о. Београд

1.500

1.800

Услуге превођења

АКАДЕМИЈА OXFORD-AGENT
д.о.о Јагодина

1.500

1.800

3

Укупно услуге
Укупно

7

4

5.300

6.360

7

11.777

14.132
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13. Подаци о јавним набавкама
13.3 План јавних набавки за 2017. годину
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
Редни
број

Предмет набавке / ОРН

УКУПНО

Процењена
вредност
(укупна, по
годнама)

ДОБРА

6.956.000,00

1

Гориво (бензин)
ОРН: 09132000

3.000.000,00

3

Износ

Конто

3.000.000,00

програм
1001
пројекат
0009
426411

Врста поступка

Оквирни датум

Извор
финансирања
(планска
година)

Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

јануар

фебруар

фебруардецембар

Напомена
(централизација, претходно обавештење,
основ из ЗЈН...)

13.456.000,00

I

2

Планирана средства у
буџету / фин. плану
(без ПДВ-а)

Поступак
централизоване
јавне набавке

01-буџет

Заштитник грађана планира поступак
централизоване јавне набавке

Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности
Канцеларијски и
административни
материјал (разне
канцеларијске
потрепштине и тонери за
ласерске штампаче)
ОРН:
30190000/39811000/30125110

Набавка горива путем компанијске дебитне картице за осам службених возила (сва у власништву Заштитника), а све у циљу вршења надлежности Заштитника утврђених Законом о Заштитнику грађана и Закона о допуни Закона о
ратификацији опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака; Процена вредности набавке извршена не основу досадашњих трошкова и пређене километраже у
претходне две године, очекиваног повећања цене горива и планираних обавеза у 2017.години на пословима контроле и надзора над радом органа јавне власти, као и куририских послова, који ће се обављати и ван седишта органа.

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

Набавка материјала се спроводи ради несметаног обављања послова из надлежности Заштитника; Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе
запослених; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

Рачунарска опрема
(хардвер)
ОРН: 30200000

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

1.700.000,00

2.256.000,00

1.700.000,00

2.256.000,00

програм
1001
пројекат
0009
426111

програм
1001
пројекат
0009 и
пројекат
0010
512220

Поступак јавне
набавке мале
вредности

Поступак јавне
набавке мале
вредности

март

март

април

април

април децембар

април децембар

01-буџет

01-буџет

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне
ефикасности у спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи од чињенице
да је у питању јавна набавка мале
вредности констатује се да због природе
рада Заштитника неопходно је да се
јавне набавке окончају у што краћем
периоду.

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне
ефикасности у спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи од чињенице
да је у питању јавна набавка мале
вредности констатује да због природе
рада Заштитника неопходно је да се
јавне набавке окончају у што краћем
периоду.

Набавка опреме се спроводи ради несметаног обављања послова из надлежности Заштитника и наставка процеса на увођењу новог информационог система; Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три
године, увећане за додатне активности и потребе запослених. Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем интернета, а за потребе функционисања постојеће опреме у директном контакту са добављачима
и сервисерима.
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II

УСЛУГЕ

1

Услуге превоза и смештаја на
за службеним путовањима
ОРН:
55100000/60400000/63510000

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања
процењене вредности

2

Услуге штампања
публикација
ОРН: 79800000

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

6.500.000,00
Заштитник грађана
планира појединачну
набавку из разлога
потребне ефикасности у
спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи
од чињенице да је у
питању јавна набавка мале
вредности констатује да
због природе рада
Заштитника неопходно је
да се јавне набавке
окончају у што краћем
периоду.
Службена путовања заштитника грађана и његових заменика, односно запослених у стручној служби, а у складу са потребама посла, односно остваривања права и надлежности предвиђених Законом, а имајући у виду територијалну
надлежности и то за непосредну редовну и ванредну контролу рада органа управе, као и у хитним случајевима по службеној дужности или на захтев странака; службена путовања на годишње конференције организација чији је
Заштитник грађана члан, на међународне скупове по темама и поводима у вези са специјалистичким областима из надлежности Заштитника грађана. Такође и у свим случајевима путовања поводом стручног усавршавања
запослених, а који нису плаћени од стране организатора. Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајуíх казни или поступака (НПМ), Поред мањег броја службених
путовања која се могу планирати, највећи број путовања се односи на она по захтеву-притужби странака, по службеној дужности на основу сазнања о угрожавању права грађана, као и она по позиву организатора, тако да је
неопходно обезбедити услуге посредника у организовању службених путовања - смештаја у земљи, авио превоза и смештаја у иностранству, уз пуно поштовање одредби законских и подзаконских аката које уређују право на
службено путовање. Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу претходне вредности уговора и трогодишњег исккуства.
Заштитник грађана
2.000.000,00
2.000.000,00
програм
Поступак јавне
март
април
април 01-буџет
планира појединачну
набавку из разлога
1001
набавке мале
децембар
потребне ефикасности у
пројекат
вредности
спровођењу јавних
набавки. Такође
0009 и
полазећи од чињенице
пројекат
да је у питању јавна
набавка мале вредности
0010
констатује да због
природе рада
423413
Заштитника неопходно
је да се јавне набавке
окончају у што краћем
периоду.
Чланом 33. Закона о Заштитнику грађана предвиђено је да заштитник грађана подноси редовне, ванредне и посебне извештаје, такође заштитник грађана ојбављује и друге публикације од значаја за унапређење, заштиту и развој људских
права, као и извештаје и публикације у оквиру надлежности Националног превентивног механизма чији је носилац Заштитник грађана. Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу претходне вредности уговора.

4.500.000,00

4.500.000,00

програм 1001
пројекат 0009 и
пројекат
0010
422000

Поступак јавне
набавке мале
вредности

фебруар

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године

март

мартдецембар

01-буџет
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13. Подаци о јавним набавкама
13.4 Закључени уговори
о јавним набавкама за период 01. 01 - 30.9. 2017. године
Р.БРО
Ј

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

I
1
1.1

II
Добра
Гориво за службене
аутомобиле
Канцеларијски и
административни материјал –
општи канцеларијски
материјал
Канцеларијски и
административни материјал –
тонери
Рачунарска опрема
Укупно добра
Услуге
Услуге посредовања при
куповини авио карата и
других путних карата и
резервацији хотелског
смештаја за службена
путовања
Услуге штампања
публикација
Укупно услуге
Укупно

1.2

1.3.

1.4
2
2.1

2.2

Р.БРО
Ј

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

IV

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА СА
ПДВ
(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)
V

НИС а.д. Нови Сад

3.000

3.600

Fiducia 011 д.о.о. Београд

1.000

1.200

Д.М.Б. Промет д.о.о. Београд

700

ДОБАВЉАЧ СА КОЈИМ ЈЕ
ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

УКУПАН
БРОЈ
ЗАКЉУЧЕН
ИХ
УГОВОРА

III

DIRECT LINK д.о.о. Београд
4

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА БЕЗ ПДВ
(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)

2.225
6.925

840

2.670
8.310

TTC TOP TRAVEL CENTAR
д.о.о. Београд

4.500

5.400

ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
БЕОГРАД

2.000

2.400

6.500
13.425

7.800
16.110

2
6
ДОБАВЉАЧ СА КОЈИМ ЈЕ
ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

УКУПАН
БРОЈ
ЗАКЉУЧЕН

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА БЕЗ ПДВ

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
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IV

УГОВОРА СА
ПДВ
(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)
V

НИС а.д. Нови Сад

3.000

3.600

Fiducia 011 д.о.о. Београд

1.000

1.200

2.225
6.225

2.670
7.470

ИХ
УГОВОРА

I
1
1.1
1.2

1.3
2
2.1

2.2

II
Добра
Гориво за службене
аутомобиле
Канцеларијски и
административни материјал –
општи канцеларијски
материјал
Рачунарска опрема
Укупно добра
Услуге
Услуге посредовања при
куповини авио карата и
других путних карата и
резервацији хотелског
смештаја за службена
путовања
Услуге штампања
публикација
Укупно услуге
Укупно

III

DIRECT LINK д.о.о. Београд
3

(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)

TTC TOP TRAVEL CENTAR
д.о.о. Београд

4.500

5.400

ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
БЕОГРАД

2.000

2.400

6.500
12.725

7.800
15.270

2
5
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13.5 План јавних набавки за 2018. годину
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
Редни
број

Предмет набавке / ОРН

УКУПНО

Процењена
вредност
(укупна, по
годнама)

ДОБРА

5.455.000,00

1

Гориво (бензин )
ОРН: 09132000/09134200

2.116.000,00

2

Канцеларијски материјал
ОРН: 30190000

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

3

Административна опрема
ОРН: 30200000/32000000

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

Износ

Конто

2.116.000,00

програм
1001
пројекат
0009
пројекат
0010
426411
426412

Врста поступка

Оквирни датум

Извор
финансирања
(планска
година)

Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

фебруар

март

април децембар

Напомена
(централизација, претходно обавештење,
основ из ЗЈН...)

14.263.000,00

I

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

Планирана средства у
буџету / фин. плану
(без ПДВ-а)

Поступак јавне
набавке мале
вредности

01-буџет

Заштитник грађана планира поступак
јавнe набавкe мале вредности

Набавка горива путем компанијске дебитне картице за седам службених возила (сва у власништву Заштитника), а све у циљу вршења надлежности Заштитника утврђених Законом о Заштитнику грађана и Закона о допуни Закона о
ратификацији опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака; Процена вредности набавке извршена не основу досадашњих трошкова и пређене километраже у
претходне две године, очекиваног повећања цене горива и планираних обавеза у 2018.години на пословима контроле и надзора над радом органа јавне власти, као и куририских послова, који ће се обављати и ван седишта органа.

1.083.000,00

1.083.000,00

програм
1001
пројекат
0009
426111

Поступак јавне
набавке мале
вредности

април

мај

јун децембар

01-буџет

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне
ефикасности у спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи од чињенице
да је у питању јавна набавка мале
вредности констатује се да због природе
рада Заштитника неопходно је да се
јавне набавке окончају у што краћем
периоду.

Набавка материјала се спроводи ради несметаног обављања послова из надлежности Заштитника; Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе
запослених; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

2.256.000,00

2.256.000,00

програм
1001
пројекат
0009 и
пројекат
0010
512200

Поступак јавне
набавке мале
вредности

фебруар

март

април децембар

01-буџет

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне
ефикасности у спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи од чињенице
да је у питању јавна набавка мале
вредности констатује да због природе
рада Заштитника неопходно је да се
јавне набавке окончају у што краћем
периоду.

Набавка опреме се спроводи ради несметаног обављања послова из надлежности Заштитника и наставка процеса на увођењу новог информационог система; Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три
године, увећане за додатне активности и потребе запослених. Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем интернета, а за потребе функционисања постојеће опреме у директном контакту са добављачима
и сервисерима.
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II

УСЛУГЕ

1

Услуге превођења
ОРН: 79530000/79540000

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања
процењене вредности

2

Услуге превоза и смештаја на
за службеним путовањима
ОРН:
55100000/60400000/63510000

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања
процењене вредности

3

Услуге штампања
публикација
ОРН: 79800000

6.500.000,00
Заштитник грађана планира
појединачну набавку из разлога
потребне ефикасности у
спровођењу јавних набавки. Такође
полазећи од чињенице да је у
питању јавна набавка мале
вредности констатује да због
природе рада Заштитника
неопходно је да се јавне набавке
окончају у што краћем периоду.
Заштитник грађана је у чл. 1. Закона о Заштитнику грађана дефинисан као независан државни орган који штити права грађана.Под појмом грађанин, у смислу овог закона, подразумева се не само физичко лице које је
домаћи држављанин, већ и свако физичко лице страни држављанин, као и свако домаће или страно правно лице о чијим правима и обавезама одлучују органи Такође, постоји потреба за превођење материјала о раду и
у вези са радом органа, превођење извештаја, одређених докумената, законске регулативе и др. за потребе Савета Европе и других релевантних међународних организација, као и потреба ажурирање сајта Заштитника
на другим језицима, симултано и консекутивног превођење приликом посета страних делегација, представника међународних држава, органа и организација. Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу
претходне вредности уговора, фактурисане вредности извршених услуга.

1.575.000,00

1.575.000,00

програм 1001
пројекат 0009 и
пројекат
0010
423111

Поступак јавне
набавке мале
вредности

јануар

фебруар

фебрардецембар

01-буџет

Заштитник грађана планира
појединачну набавку из разлога
потребне ефикасности у
спровођењу јавних набавки. Такође
полазећи од чињенице да је у
питању јавна набавка мале
вредности констатује да због
природе рада Заштитника
неопходно је да се јавне набавке
окончају у што краћем периоду.
Службена путовања заштитника грађана и његових заменика, односно запослених у стручној служби, а у складу са потребама посла, односно остваривања права и надлежности предвиђених Законом, а имајући у виду територијалну
надлежности и то за непосредну редовну и ванредну контролу рада органа управе, као и у хитним случајевима по службеној дужности или на захтев странака; службена путовања на годишње конференције организација чији је Заштитник
грађана члан, на међународне скупове по темама и поводима у вези са специјалистичким областима из надлежности Заштитника грађана. Такође и у свим случајевима путовања поводом стручног усавршавања запослених, а који нису
плаћени од стране организатора. Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајуíх казни или поступака (НПМ), Поред мањег броја службених путовања која се могу
планирати, највећи број путовања се односи на она по захтеву-притужби странака, по службеној дужности на основу сазнања о угрожавању права грађана, као и она по позиву организатора, тако да је неопходно обезбедити услуге
посредника у организовању службених путовања - смештаја у земљи, авио превоза и смештаја у иностранству, уз пуно поштовање одредби законских и подзаконских аката које уређују право на службено путовање. Процењена вредност
набавке услуга извршена је на основу претходне вредности уговора и трогодишњег исккуства.
Заштитник грађана планира
1.566.000,00
1.566.000,00
програм
Поступак јавне
фебруар
март
април 01-буџет
појединачну набавку из разлога
потребне ефикасности у
1001
набавке мале
децембар
спровођењу јавних набавки.
пројекат
вредности
Такође полазећи од чињенице да
је у питању јавна набавка мале
0009 и
вредности констатује да због
пројекат
природе рада Заштитника
неопходно је да се јавне набавке
0010
окончају у што краћем периоду.

4.500.000,00

4.500.000,00

програм 1001
пројекат 0009 и
пројекат
0010
422000

Поступак јавне
набавке мале
вредности

фебруар

март

мартдецембар

01-буџет

423413

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

Чланом 33. Закона о Заштитнику грађана предвиђено је да заштитник грађана подноси редовне, ванредне и посебне извештаје, такође заштитник грађана ојбављује и друге публикације од значаја за унапређење, заштиту и развој људских права,
као и извештаје и публикације у оквиру надлежности Националног превентивног механизма чији је носилац Заштитник грађана. Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу претходне вредности уговора.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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13.6 Закључени уговори
о јавним набавкама за период 01. 01. - 30.9. 2018. године
Р.
БРО
Ј

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

I
1.1

II
Добра
Гориво за службена возила

1.2

Административна опрема

1.3

Канцеларијски материјал
Укупно добра
Услуге
Услуге превођења
Услуге посредовања при
куповини авио карата и других
путних карата и резервацији
хотелског смештаја за службена
путовања
Услуге мобилне телефоније
Услуге штампања публикација
Укупно услуге
Укупно

2
2.1
2.2

2.3
2.4

III

IV

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА СА
ПДВ
(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)
V

Нафтна индустрија Србије а.д.
Нови Сад
Информатика а.д. БеоградПартија 1
Успон д.о.о. Чачак-Партија 2
Модул д.о.о. Београд

1

2.222

2.666

2

2.155

2.587

1
4

1.137
5.514

1.365
6.618

NS PRO GROUP д.о.о. Београд
TTC TOP TRAVEL CENTAR
д.о.о. Београд

1
1

1.654
4.725

1.985
4.725

Телеком Србија а.д. Београд
Донат Граф д.о.о. Београд

1
1
4
8

1.225
1.644
9.248
14.762

1.470
1.973
10.153
16.771

ДОБАВЉАЧ СА КОЈИМ ЈЕ
ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

УКУПАН
БРОЈ
ЗАКЉУЧЕН
ИХ
УГОВОРА

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА БЕЗ ПДВ
(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)
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13.7 План јавних набавки за 2019. годину
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Редни
број

Предмет набавке / ОРН

УКУПНО

Процењена
вредност
(укупна, по
годнама)

ДОБРА

5.009.000,00

1

Гориво за службена возила
ОРН: 09132000/09134200

2.392.000,00

2

Канцеларијски материјал
ОРН: 30190000

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

3

Рачунарска опрема
ОРН: 30200000

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

Износ

Конто

2.392.000,00

програм
1001
пројекат
0009
пројекат
0010
426411
426412

Врста поступка

Оквирни датум

Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
уговора

април

јун

април децембар

Извор
финансирања
(планска
година)

Напомена
(централизација, претходно обавештење,
основ из ЗЈН...)

01-буџет

Заштитник грађана планира закључење
појединачног уговора након закључења
оквирног споразума

16.635.000,00

I

Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

Планирана средства у
буџету / фин. плану
(без ПДВ-а)

Oквирни
споразум ЦЈН

Набавка горива путем компанијске дебитне картице за седам службених возила (сва у власништву Заштитника), а све у циљу вршења надлежности Заштитника утврђених Законом о Заштитнику грађана и Закона о допуни Закона о
ратификацији опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака; Процена вредности набавке извршена не основу досадашњих трошкова и пређене километраже у
претходне две године, очекиваног повећања цене горива и планираних обавеза у 2019.години на пословима контроле и надзора над радом органа јавне власти, као и куририских послова, који ће се обављати и ван седишта органа.

1.100.000,00

1.100.000,00

програм
1001
пројекат
0009
426111

Поступак јавне
набавке мале
вредности

мај

јун

јун –
децембар

01-буџет
15-донација

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне
ефикасности у спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи од чињенице
да је у питању јавна набавка мале
вредности констатује се да због природе
рада Заштитника неопходно је да се
јавне набавке окончају у што краћем
периоду.

Набавка материјала се спроводи ради несметаног обављања послова из надлежности Заштитника; Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе
запослених; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

1.517.000,00

1.517.000,00

програм
1001
пројекат
0009 и
пројекат
0010
512221
512222

Поступак јавне
набавке мале
вредности

март

април

април децембар

01-буџет
НПМ

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне
ефикасности у спровођењу јавних
набавки. Такође полазећи од чињенице
да је у питању јавна набавка мале
вредности констатује да због природе
рада Заштитника неопходно је да се
јавне набавке окончају у што краћем
периоду.

Набавка опреме се спроводи ради несметаног обављања послова из надлежности Заштитника и наставка процеса на увођењу новог информационог система; Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три
године, увећане за додатне активности и потребе запослених. Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем интернета, а за потребе функционисања постојеће опреме у директном контакту са добављачима
и сервисерима.
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II

УСЛУГЕ

11.626.000,00

1

Услуге превођења
ОРН: 79530000/79540000

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне ефикасности
у спровођењу јавних набавки. Такође
полазећи од чињенице да је у питању јавна
набавка мале вредности констатује да због
природе рада Заштитника неопходно је да
се јавне набавке окончају у што краћем
периоду.
Заштитник грађана је у чл. 1. Закона о Заштитнику грађана дефинисан као независан државни орган који штити права грађана.Под појмом грађанин, у смислу овог закона, подразумева се не само физичко лице које је
домаћи држављанин, већ и свако физичко лице страни држављанин, као и свако домаће или страно правно лице о чијим правима и обавезама одлучују органи Такође, постоји потреба за превођење материјала о раду и
у вези са радом органа, превођење извештаја, одређених докумената, законске регулативе и др. за потребе Савета Европе и других релевантних међународних организација, као и потреба ажурирање сајта Заштитника
на другим језицима, симултано и консекутивног превођење приликом посета страних делегација, представника међународних држава, органа и организација. Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу
претходне вредности уговора, фактурисане вредности извршених услуга.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања
процењене вредности

2

Услуге превоза и смештаја на
службеним путовањима
ОРН:
55100000/60400000/63510000
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања
процењене вредности

3

Услуге штампања
публикација
ОРН: 79800000

2.185.000,00

2.185.000,00

програм 1001
пројекат 0009
и пројекат
0010
423111

Поступак јавне
набавке мале
вредности

6.600.000,00

6.600.000,00

програм 1001
пројекат 0009
и пројекат
0010
422000

Отворени
поступак

јануар

фебруар

фебруар

фебруардецембар

01-буџет
НПМ
15

март

мартдецембар

01-буџет
НПМ
15

Заштитник грађана планира појединачну
набавку из разлога потребне ефикасности
у спровођењу јавних набавки.

Службена путовања заштитника грађана и његових заменика, односно запослених у стручној служби, а у складу са потребама посла, односно остваривања права и надлежности предвиђених Законом, а имајући у виду територијалну
надлежности и то за непосредну редовну и ванредну контролу рада органа управе, као и у хитним случајевима по службеној дужности или на захтев странака; службена путовања на годишње конференције организација чији је Заштитник
грађана члан, на међународне скупове по темама и поводима у вези са специјалистичким областима из надлежности Заштитника грађана. Такође и у свим случајевима путовања поводом стручног усавршавања запослених, а који нису
плаћени од стране организатора. Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајуíх казни или поступака (НПМ), Поред мањег броја службених путовања која се могу планирати,
највећи број путовања се односи на она по захтеву-притужби странака, по службеној дужности на основу сазнања о угрожавању права грађана, као и она по позиву организатора, тако да је неопходно обезбедити услуге посредника у
организовању службених путовања - смештаја у земљи, авио превоза и смештаја у иностранству, уз пуно поштовање одредби законских и подзаконских аката које уређују право на службено путовање. Процењена вредност набавке услуга
извршена је на основу претходне вредности уговора и трогодишњег исккуства.
Заштитник грађана планира
1.417.000,00
1.417.000,00
програм
Поступак
фебруар
март
април 01-буџет
појединачну набавку из разлога
потребне ефикасности у спровођењу
1001
јавне набавке
децембар
НПМ
јавних набавки. Такође полазећи од
пројекат
мале
чињенице да је у питању јавна набавка
мале вредности констатује да због
0009 и
вредности
природе рада Заштитника неопходно је
пројекат
да се јавне набавке окончају у што
краћем периоду.

0010
423413

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања
процењене вредности

4

Услуге мобилне
телефоније
ОРН: 79800000

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања
процењене вредности

Чланом 33. Закона о Заштитнику грађана предвиђено је да заштитник грађана подноси редовне, ванредне и посебне извештаје, такође заштитник грађана ојбављује и друге публикације од значаја за унапређење, заштиту и развој људских права,
као и извештаје и публикације у оквиру надлежности Националног превентивног механизма чији је носилац Заштитник грађана. Процењена вредност набавке услуга извршена је на основу претходне вредности уговора.

1.424.000,00

1.424.000,00

програм
1001
пројекат
0009 и
пројекат
0010
421414

Поступак
јавне набавке
мале
вредности

фебруар

март

мартдецембар

01-буџет
15

Заштитник грађана планира
појединачну набавку из разлога
потребне ефикасности у спровођењу
јавних набавки. Такође полазећи од
чињенице да је у питању јавна набавка
мале вредности констатује да због
природе рада Заштитника неопходно је
да се јавне набавке окончају у што
краћем периоду.

Набавка услуга мобилне телефоније се спроводи ради несметаног обављања послова из надлежности Заштитника и наставка процеса на увођењу новог информационог система; Процена висине вредности услуга је извршена на основу анализе
потрошње претходне три године, увећане за додатне потребе запослених. Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем интернета.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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13.8 Извештај о јавним набавкама за период 01.01 – 30.9.2019. године
Р.
БРОЈ

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

I
1.1

II
Добра
Гориво за службена возила

1.2

Рачунарска опрема

1.3

Канцеларијски материјал
Укупно добра
Услуге
Услуге превођења
Услуге посредовања при
куповини авио карата и других
путних карата и резервацији
хотелског смештаја за службена
путовања
Услуге мобилне телефоније
Услуге штампања публикација
Укупно услуге
Укупно

2
2.1
2.2

2.3
2.4

ДОБАВЉАЧ СА КОЈИМ ЈЕ
ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

УКУПАН
БРОЈ
ЗАКЉУЧЕНИ
Х УГОВОРА

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА БЕЗ ПДВ
(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
ЗАКЉУЧЕНИХ
УГОВОРА СА
ПДВ
(У ХИЉАДАМА
ДИНАРА)
V

III

IV

Нафтна индустрија Србије а.д.
Нови Сад
Електроник партнер д.о.о.
Београд
Модул д.о.о. Београд

2

2.392

2.870

1

1.220

1.464

1
4

1.137
4.749

1.365
5.699

NS PRO GROUP д.о.о. Београд
Kompas tourism and travel д.о.о.
Београд

1
1

2.185
6.600

2.662
6.600

Телеком Србија а.д. Београд
Донат Граф д.о.о. Београд

1
1
4
8

1.424
1.417
11.626
16.375

1.709
1.700
12.671
18.370
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14. Подаци о државној помоћи
14.1 Подаци о државној помоћи
Заштитник грађана није додељивао нити тренутно додељује државну помоћ у било којем
облику (трансфери, субвенције, дотације, донације, учешће у финансирању пројеката, кредити
под повлашћеним условима, ослобађање од плаћања накнада, уступање средстава и слично).
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15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
15.1 Преглед исплаћених нето плата
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о умањењу
нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се примењује на све исплате
од 1. новембра 2014. године.
Подаци о платама постављених лица за месец новембар 2014. године:
Радно место

Име

Генерални секретар
Пом.секретара за поступање
по притужбама
Мом.секретара за заштиту и
унапређење људских права
Пом.секретара за опште
послове
Шеф Кабинета

Јасминка Јаковљевић

Нето плата без мин. рада /у дин./

Наташа Јовић

153.912
136.810

Оља Јовичић

136.810

Слободан Мацура

136.810

Мина Роловић-Јочић

121.590

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец октобар 2014:
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
Звање
плата (без минулог рада)
плата (без минулог рада)
Виши саветник
67.721
95.254
Самостални саветник
50.040
76.101
Саветник
43.266
45.489
Млађи саветник
34.716
34.716
Референт
26.507
35.400
Намештеник
25.652
25.652
Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру сваког звања постоји осам платних
разреда.

Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена функционерима и
запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља Информатора, у табелама у
којима је приказана реализација буџета.
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о умањењу
нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се примењује на све исплате
од 1. новембра 2014. Године
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец децембар 2015. године:
Функција

Име

Нето плата без минулог рада /у дин./

Заштитник грађана
Заменица заштитника
грађана
Заменица заштитника
грађана

Саша Јанковић

358.030

Гордана Стевановић

313.277

Владана Јовић

313.277
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Заменик заштитника
грађана
Заменик заштитника
грађана

Милош Јанковић

313.277

Роберт Сепи

313.277

Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец фебруар 2016. године:
Изабрана лица
Функција
Име
Нето плата без минулог рада
/у дин./
Заштитник грађана
Саша Јанковић
358.030
Заменица
заштитника
Гордана Стевановић
313.277
грађана
Заменица
заштитника
Владана Јовић
313.277
грађана
Заменик
заштитника
Милош Јанковић
313.277
грађана
Заменик
заштитника
Роберт Сепи
313.277
грађана
Постављена лица
Радно место
Генерална секретарка
Пом.секретара за поступање
по притужбама
Пом.секретара за заштиту и
унапређење људских права
Пом.секретара за опште
послове
Вршилац дужности
пом.секретара
Вршилац дужности
пом.секретара за развој и
сарадњу

Име
Јасминка Јаковљевић
Наташа Јовић
Оља Јовичић

Нето плата без мин. рада
/у дин./
153.912
136.810
136.810

Слободан Мацура

136.810

Јабланка Табаш

136.810

Мина Роловић-Јочић

136.810

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец фебруар 2016:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата (без минулог рада)
плата (без минулог рада)
Виши саветник
67.721
95.254
Самостални саветник
54.040
72.509
Саветник
43.266
43.266
Млађи саветник
34.716
36.426
Сарадник
32.492
32.492
Референт
26.507
37.281
Намештеник
25.652
25.652
Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру
сваког звања постоји осам платних разреда.
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Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена функционерима и
запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља Информатора, у табелама у
којима је приказана реализација буџета.
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о умањењу
нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се примењује на све исплате
од 1. новембра 2014. године.
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец мај 2016. године:
Изабрана лица
Функција
Име
Нето плата без минулог рада
/у дин./
Заштитник грађана
Саша Јанковић
358.030
Заменица заштитника
грађана
Гордана Стевановић
313.277
Заменица заштитника
грађана
Владана Јовић
313.277
Заменик заштитника
грађана
Милош Јанковић
313.277
Заменик заштитника
грађана
Роберт Сепи
313.277
Постављена лица
Радно место
Пом.секретара за
поступање по притужбама
Пом.секретара за заштиту
и унапређење људских
права
Вршилац дужности
пом.секретара
Вршилац дужности
пом.секретара за развој и
сарадњу

Име
Наташа Јовић

Нето плата без мин. рада
/у дин./
136.810

Оља Јовичић

136.810

Јабланка Табаш

136.810

Мина Роловић-Јочић

136.810

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец мај 2016:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата (без минулог рада)
плата (без минулог рада)
Виши саветник
67.721
95.254
Самостални саветник
54.040
72.509
Саветник
43.266
43.266
Млађи саветник
34.716
36.426
Сарадник
32.492
32.492
Референт
26.507
37.281
Намештеник
25.652
25.652
Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру
сваког звања постоји осам платних разреда.
Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена функционерима и
запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља Информатора, у табелама у
којима је приказана реализација буџета.
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Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о умањењу
нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се примењује на све исплате
од 1. новембра 2014. године.
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец август 2016. године:
Изабрана лица
Функција
Име
Нето плата без минулог рада
/у дин./
Заштитник грађана
Заменица заштитника
грађана
Заменица заштитника
грађана
Заменик заштитника
грађана
Заменик заштитника
грађана
Постављена лица
Радно место
Генерални секретар
пом.секретара за
поступање по притужбама
Пом.секретара за права
националних мањина, лица
лишених слободе и заштту
грађанских и политичких
права
Пом.секретара за развој и
сарадњу

Саша Јанковић

358.030

Гордана Стевановић

313.277

Владана Јовић

313.277

Милош Јанковић

313.277

Роберт Сепи

313.277

Име
Оља Јовичић
Наташа Јовић

Нето плата без мин. рада
/у дин./
153.911
136.810

Јабланка Табаш

136.810

Мина Роловић-Јочић

136.810

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец август 2016:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата (без минулог рада)
плата (без минулог рада)
Виши саветник
67.721
95.254
Самостални саветник
54.040
72.509
Саветник
43.266
43.266
Млађи саветник
34.716
36.426
Сарадник
32.492
32.492
Референт
26.507
37.281
Намештеник
25.652
25.652
Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру
сваког звања постоји осам платних разреда.
Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена
функционерима и запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља
Информатора, у табелама у којима је приказана реализација буџета.
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Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о умањењу
нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се примењује на све исплате
од 1. новембра 2014. године
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец новембар 2016. године:
Изабрана лица
Име

Нето плата без минулог рада
/у дин./

Саша Јанковић

358.030

Заменица заштитника грађана

Гордана Стевановић

313.277

Заменица заштитника грађана

Владана Јовић

313.277

Заменик заштитника грађана

Милош Јанковић

313.277

Заменик заштитника грађана

Роберт Сепи

313.277

Функција
Заштитник грађана

Постављена лица
Радно место
Генерални секретар
Пом.секретара за поступање по
притужбама
Пом.секретара за права
националних мањина, лица
лишених слободе и заштту
грађанских и политичких права
Пом.секретара за развој и
сарадњу
Пом.секретара за права особа са
инвалидитетом и старих лица и
заштиту економских и
имовинских права

Оља Јовичић

Нето плата без мин. рада
/у дин./
153.911

Наташа Јовић

136.810

Јабланка Табаш

136.810

Име

Мина Роловић-Јочић
Тања Длеск

136.810

136.810

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец новембар 2016:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата (без минулог рада)
плата (без минулог рада)
Виши саветник
67.721
95.254
Самостални саветник
54.040
72.509
Саветник
43.266
43.266
Млађи саветник
34.716
36.426
Сарадник
32.492
32.492
Референт
26.507
37.281
Намештеник
25.652
25.652
Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру
сваког звања постоји осам платних разреда.
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Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена функционерима и
запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља Информатора, у табелама у
којима је приказана реализација буџета.
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о умањењу
нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се примењује на све исплате
од 1. новембра 2014. године.
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец август 2017. године:
Изабрана лица
Име

Нето плата без минулог рада
/у дин./

Зоран Пашалић

322.227

Заменица заштитника грађана

Гордана Стевановић

313.277

Заменица заштитника грађана

Владана Јовић

313.277

Заменик заштитника грађана

Милош Јанковић

313.277

Заменик заштитника грађана

Роберт Сепи

313.277

Име
Оља Јовичић

Нето плата без мин. рада
/у дин./
153.911

Наташа Јовић

136.810

Јабланка Табаш

136.810

Мина Роловић-Јочић

136.810

Тања Длеск

136.810

Функција
Заштитник грађана

Постављена лица
Радно место
Генерална секретарка
Пом.секретара за поступање по
притужбама
Пом.секретара за права
националних мањина, лица
лишених слободе и заштту
грађанских и политичких права
Пом.секретара за развој и
сарадњу
Пом.секретара за права особа са
инвалидитетом и старих лица и
заштиту економских и
имовинских права

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец август 2017:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата (без минулог рада)
плата (без минулог рада)
Виши саветник
67.721
95.254
Самостални саветник
54.040
72.509
Саветник
43.266
43.266
Млађи саветник
34.716
36.426
Сарадник
32.492
32.492
Референт
26.507
37.281
Намештеник
25.652
25.652

177

Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру
сваког звања постоји осам платних разреда.
Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена функционерима и
запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља Информатора, у табелама у
којима је приказана реализација буџета.

Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о
умањењу нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се
примењује на све исплате од 1. новембра 2014. године
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец децембар 2017. године:
Изабрана лица
Име

Нето плата без минулог рада
/у дин./

Зоран Пашалић

322.227

заменица заштитника

Гордана Стевановић

313.277

заменица заштитника

Владана Јовић

313.277

заменик заштитника

Милош Јанковић

313.277

заменик заштитника

Роберт Сепи

313.277

Име
Оља Јовичић

Нето плата без мин. рада
/у дин./
161.607

Наташа Јовић

143.650

Јабланка Табаш

143.650

Мина Роловић-Јочић

143.650

Тања Длеск

143.650

Љерка Ећимовић

143.650

Функција
заштитник грађана

Постављена лица
Радно место
Генерални секретар
пом.секретара за поступање по
притужбама
пом.секретара за права
националних мањина, лица
лишених слободе и заштту
грађанских и политичких права
пом.секретара за развој и
сарадњу
пом.секретара за права особа са
инвалидитетом и старих лица и
заштиту економских и
имовинских права
в.д. руководиоца Сектора за
опште и заједничке послове

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец децембар 2017:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата(без минулог рада)
плата(без минулог рада)
Виши саветник
71.107
100.016
Самостални саветник
56.742
76.134
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Саветник
45.429
45.429
Млађи саветник
36.452
38.247
Сарадник
34.117
34.117
Референт
27.832
39.145
Намештеник
26.934
26.934
Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру
сваког звања постоји осам платних разреда.
Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена
функционерима и запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља
Информатора, у табелама у којима је приказана реализација буџета.
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о умањењу
нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се примењује на све исплате
од 1. новембра 2014. године.
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец мај 2018. године:
Изабрана лица
Име

Нето плата без минулог рада
/у дин./

Зоран Пашалић

322.227

заменица заштитника

Гордана Стевановић

313.277

заменик заштитника

Милош Јанковић

313.277

заменик заштитника

Роберт Сепи

313.277

Име
Оља Јовичић

Нето плата без мин. рада
/у дин./
161.607

Наташа Јовић

143.650

Јабланка Табаш

143.650

Мина Роловић-Јочић

143.650

Тања Длеск

143.650

Љерка Ећимовић

143.650

Функција
заштитник грађана

Постављена лица
Радно место
Генерални секретар
пом.секретара за поступање по
притужбама
пом.секретара за права
националних мањина, лица
лишених слободе и заштту
грађанских и политичких права
пом.секретара за развој и
сарадњу
пом.секретара за права особа са
инвалидитетом и старих лица и
заштиту економских и
имовинских права
в.д. руководиоца Сектора за
опште и заједничке послове

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
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Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец мај 2018.године:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата(без минулог рада)
плата(без минулог рада)
Виши саветник
71.107
95.169
Самостални саветник
56.742
76.135
Саветник
45.430
45.430
Млађи саветник
36.451
36.451
Сарадник
39.324
39.324
Референт
27.832
39.145
Намештеник
26.935
26.935

Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у
оквиру сваког звања постоји осам платних разреда.
Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена функционерима и
запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља Информатора, у табелама у
којима је приказана реализација буџета.

Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о
умањењу нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се
примењује на све исплате од 1. новембра 2014. године
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец август 2018. године:
Изабрана лица
Име

Нето плата без минулог рада
/у дин./

Зоран Пашалић

358.030

заменица заштитника

Гордана Стевановић

313.277

заменик заштитника

Милош Јанковић

313.277

заменик заштитника

Роберт Сепи

313.277

Име
Оља Јовичић

Нето плата без мин. рада
/у дин./
161.607

Наташа Јовић

143.650

Јабланка Табаш

143.650

Мина Роловић-Јочић

143.650

Тања Длеск

143.650

Функција
заштитник грађана

Постављена лица
Радно место
Генерални секретар
пом.секретара за поступање по
притужбама
пом.секретара за права
националних мањина, лица
лишених слободе и заштту
грађанских и политичких права

пом.секретара за развој и
сарадњу
пом.секретара за права особа
са инвалидитетом и старих
лица и заштиту економских и
имовинских права

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
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Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец август 2018. године:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата(без минулог рада)
плата(без минулог рада)
Виши саветник
71.107
95.169
Самостални саветник
56.742
76.135
Саветник
45.430
45.430
Млађи саветник
36.451
36.451
Сарадник
39.324
39.324
Референт
27.832
39.145
Намештеник
26.935
26.935

Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у
оквиру сваког звања постоји осам платних разреда.
Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена функционерима и
запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља Информатора, у табелама у
којима је приказана реализација буџета.
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о умањењу
нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се примењује на све исплате
од 1. новембра 2014. године
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец јануар 2019. године:
Изабрана лица
Функција
заштитник грађана

Име и презиме
Зоран Пашалић

Нето плата без
минулог рада
/у дин./
383.093

Постављена лица
Радно место
Генерални секретар
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за заштиту
права детета, равноправност полова и права особа са
инвалидитетом
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за заштиту
и унапређење права припадника националних мањина и
осталих мањинских права и слобода
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за медије
и пројекте
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за заштиту
људских права и слобода и лица лишених слобода
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за опште
послове
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
материјално-финансијске послове
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
нормативне послове
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за пријем
грађана
Шефица кабинета

Име и презиме
Оља Јовичић

Нето плата без
мин. рада
/у дин./
172.920

Наташа Јовић

153.706

Јабланка Табаш

153.706

Мина РоловићЈочић

153.706

Тања Длеск

153.706

Жељка Јанковић

153.706

Татјана
Милановић
Тркуља

153.706

Весна Петровић

153.706

Драгана
Грабовица
Марија
Подунавац

153.706
153.706
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Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец јануар 2019.године:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата(без минулог рада)
плата(без минулог рада)
Виши саветник
76.085
107.018
Самостални саветник
60.714
85.499
Саветник
48.610
53.605
Млађи саветник
39.003
39.003
Сарадник
36.505
40.156
Референт
29.781
41.885
Намештеник
28.820
39.003
Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру
сваког звања постоји осам платних разреда.
Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена функционерима и
запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља Информатора, у табелама у
којима је приказана реализација буџета.
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о умањењу
нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се примењује на све исплате
од 1. новембра 2014. године
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец фебруар 2019. године:
Изабрана лица
Функција
заштитник грађана

Име и презиме
Зоран Пашалић

Нето плата без
минулог рада
/у дин./
383.093

Постављена лица
Радно место
Генерални секретар
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за заштиту
права детета, равноправност полова и права особа са
инвалидитетом
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за заштиту
и унапређење права припадника националних мањина и
осталих мањинских права и слобода
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за медије
и пројекте
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за заштиту
људских права и слобода и лица лишених слобода
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за опште
послове
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
материјално-финансијске послове

Име и презиме
Оља Јовичић

Нето плата без
мин. рада
/у дин./
172.920

Наташа Јовић

153.706

Јабланка Табаш

153.706

Мина РоловићЈочић

153.706

Тања Длеск

153.706

Жељка Јанковић

153.706

Татјана
Милановић
Тркуља

153.706
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в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
нормативне послове
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за пријем
грађана
Шефица кабинета

Весна Петровић
Драгана
Грабовица
Марија
Подунавац

153.706
153.706
153.706

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец фебруар 2019.године:
Звање
Најнижа исплаћена нето
Највиша исплаћена нето
плата(без минулог рада)
плата(без минулог рада)
Виши саветник
76.085
107.018
Самостални саветник
60.714
85.499
Саветник
48.610
53.605
Млађи саветник
39.003
39.003
Сарадник
36.505
40.156
Референт
29.781
41.885
Намештеник
28.820
39.003
Напомена: висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру
сваког звања постоји осам платних разреда.
Подаци о укупној висини плата, накнада и других примања која су исплаћена функционерима и
запосленима у органу, наведени су у оквиру дванаестог поглавља Информатора, у табелама у
којима је приказана реализација буџета.

Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у складу са Законом о
умањењу нето прихода у јавном сектору (Сл. гласник РС број 108/2013) који се
примењује на све исплате од 1. новембра 2014. године
Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец фебруар 2020. године:
Изабрана лица
Нето плата без
Функција
Име и презиме
минулог рада
/у дин./
Заштитник грађана
Зоран Пашалић
417.571
Заменик заштитника грађана
Слободан Томић
362.022
Заменик заштитника грађана
Наташа Тањевић
362.022
Заменик заштитника грађана
Јелена Стојановић
362.022
Постављена лица

Радно место

Име и презиме

Нето плата без
мин. рада
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Генерални секретар
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
заштиту права детета, равноправност полова и
права особа са инвалидитетом
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
заштиту и унапређење права припадника
националних мањина и осталих мањинских права
и слобода
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
медије и пројекте
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
заштиту људских права и слобода и лица лишених
слобода
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
опште послове
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
материјално-финансијске послове
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
нормативне послове
в.д.помоћника генералног секретара, Сектор за
пријем грађана
Шефица кабинета

Оља Јовичић

/у дин./
186.753

Наташа Јовић

166.003

Јабланка Табаш

166.003

Мина РоловићЈочић

166.003

Тања Длеск

166.003

Жељка
Јанковић
Татјана
Милановић
Тркуља
Биљана
Павловић
Драгана
Грабовица
Марија
Подунавац

166.003
166.003
166.003
166.003
166.003

Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду (минули
рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без
обзира у ком државном органу је био запослен.
Изабрана и постављена лица у Стручној служби Заштитника грађана нису чланови управних
одбора предузећа ни других институција и не остварују приходе по том основу.
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16. Подаци о средствима рада
16.1 Канцеларијски простор
Закључком Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних
просторија Владе, 77 број 361-6754/2013 од 02.8.2013. године, распоређен је на привремено
коришћење Заштитнику грађана, пословни простор у Београду, у ул. Делиградска 16, укупне
површине 1502,25 м2 који чине 57 канцеларија, архива, мала и велика сала за састанке и
гаража за пет возила.
Тачком 3. Закључка наведено је да се предметни простор додељује на привремено коришћење
док се не стекну услови за реализацију Закључка Комисије за расподелу службених зграда и
пословних просторија Владе 77 број 361-3066/2010 од 27.4.2010. године којим је Заштитнику
грађана распоређен на коришћење део пословног простора у непокретности коју чини објекат у
Београду у ул. Карађорђева број 48, у циљу обезбеђења трајног пословног простора
неопходног за рад.
У међувремену, без посебне одлуке о стављању ван снаге Закључка Комисије за расподелу
службених зграда и пословних просторија Владе 77 број 361-3066/2010 од 27.4.2010. године, у
оквиру реализације пројекта „Београд на води“, промењена је намена објекту у Београду у ул.
Карађорђева 48, а да при томе није донета нова одлука о обезбеђивању трајног пословног
протора неопходног за рад Заштитника грађана.
Заштитник грађана наставља са коришћењем објекта у Београду, Делиградска број 16, које је
започео 4. маја 2010. године, од када је, након више од две године рада у привременом
пословном простору на две локације (Београд, Булевар Милутина Миланковића број 106 и део
простора у Палати Србија, у Булевару Михаила Пупина број 2), по први пут од установљавања
целокупна служба почела да ради у обједињеном простору, чиме је, тада постојећем броју
запослених и постигнутом обиму посла, олакшан рад и унутрашња комуникација запослених.
Простор у Делиградској број 16, више није довољан за смештај постојећег броја запослених у
институцији и пријем грађана. Простор више не испуњава минималне услове нужне за пријем
грађана и рад државних службеника – за очување њиховог права на безбедност и приватност
странака, здраве радне услове, достојанство органа. Постојећи број канцеларија (57) поред
канцеларија државних службеника који воде поступке по притужбама грађана, кадровске,
финансијске, ИТ службе, обухвата и кабинете заштитника грађана, заменика заштитника
грађана, генералног секретара и помоћника генералног секретара, просторије за пријем
странака, чекаоницу, писарницу, телефонску централу. Просторија намањена за архивску грађу
је недовољне површине и неадекватне структуре. Такође постојећи услови омогућавају само
делимичну примену мера за заштиту података са степеном тајности.
Настављено је прибављање средства за рад, посебно компјутера и других техничких уређаја,
углавном из средстава Заштитника грађана обезбеђених у буџету РС, као и из средстава
обезбеђених пројектима које финансирају владе других земаља и међународне организације.
Служба је опремљена деск и преносним рачунарима, опремом за видео презентацију,
телекомуникационим уређајима и неопходном канцеларијском опремом. Простор у
Делиградској број 16 је опремљен канцеларијским намештајем затеченим од претходног
корисника простора. Заштитник грађана користи и 12 службених возила од чега је шест возила
(два теренска, једно путничко средње и три путничка ниже класе) добијено из донација OEBS
и SE, у оквиру пројеката јачања капацитета Заштитника грађана Републике Србије, а шест
(један путнички комби средње и пет путничких возила ниже класе) је купљено средствима
буџета Заштитника грађана за потребе рада Стручне службе у вршењу послова из надлежности
омбудсмана и Националног механизма за превенцију тортуре.
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Заштитник грађана за рад локалних канцеларија у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа
које су образоване 2009. године, има на располагању просторије на следећим адресама:
1. У Прешеву, у згради Координационог центра за општине Прешево, Бујановац и
Медвеђу, улица Саве Ковачевића 12;
2. У Бујановцу, Карађорђев трг ББ, просторија Основног суда у Бујановцу, и
3. У Медвеђи, у згради Културног центра општине Медвеђа, улица Јабланичка 63.
Све просторије локалних канцеларија су дате на располагање одлукама надлежних органа, у
Бујановцу одлуком Министарства правде РС , у Прешеву одлуком Координационог центра,
а у Медвеђи одлуком Општинске управе.
Све просторије локалних канцеларија су опремљене средствима донације UNDP у оквиру
пројекта PBILD, „Јачање капацитета за инклузивни локални развој у Јужној Србији“.
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16. Подаци о средствима рада
16.2 Опрема
Рачунари
Рачунар NO NAME

3 ком

Заштитник грађана

Рачунар CHIFTEC

9 ком

Заштитник грађана

Рачунар HP

2 ком

Заштитник грађана

Рачунар Lenovo A70

33 ком

Заштитник грађана

Рачунар Lenovo A73

30 ком

Заштитник грађана

Рачунар Lenovo M90

1 ком

Заштитник грађана

Рачунар PANEL iEi touch screen

1 ком

Заштитник грађана

Рачунар Smart

5 ком

Заштитник грађана

IBM сервер x 3200 M2

2 ком

Заштитник грађана

IBM x3250 M3

4 ком

Заштитник грађана

IBM x3250 M4

4 ком

Заштитник грађана

IBM x3650 M5

1 ком

Заштитник грађана

IBM Storage

1 ком

Заштитник грађана

Орман за сервере

1 ком

Заштитник грађана

Монитори-ТВ LCD
Монитор LG 22" W2230s

2 ком

Заштитник грађана

Монитор LG 22" W2234S

2 ком

Заштитник грађана

Монитор LG W2240

3 ком

Заштитник грађана

Монитор ProView 2230W

1 ком

Заштитник грађана

Монитор SAMSUNG 19" W943

3 ком

Заштитник грађана

Монитор LG 19" W1934S

2 ком

Заштитник грађана

Монитор ASUS 19" VN193

4 ком

Заштитник грађана

Монитор ACER 19" V193

5 ком

Заштитник грађана

Монитор LG-TV TUNER 22LD350

1 ком

Заштитник грађана

Монитор SAMSUNG 17" 171s

1 ком

Заштитник грађана

Монитор Samsung 740N

1 ком

Заштитник грађана

Монитор Benq HDMI 24"

1 ком

Заштитник грађана

Монитор IBM 17"

1 ком

Заштитник грађана

Монитор Lenovo W19

34 ком

Заштитник грађана

Монитор LG 2242 LED

1 ком

Заштитник грађана

Монитор LG 27" 27MP67VQ-P IPS

5 ком

Заштитник грађана

Монитор ASUS VS247NR

35 ком

Заштитник грађана

Телевизор LCD LG 42"

1 ком

Заштитник грађана

Телевизор Neo portabl televizor LCD CTV770 DVB
Телевизор VIVAX 40” Full HD

1 ком

Заштитник грађана

1 ком

Заштитник грађана

Телевизор FOX led TV 32dle250 hd

1 ком

Заштитник грађана

Сервери
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Лаптопови и таблети
Лаптоп Acer AS3810TZ

1 ком

Заштитник грађана

Лаптоп MSI 10"

2 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Dell 13''

1 ком

Заштитник грађана

Лаптоп FSC U9200 12"

4 ком

Заштитник грађана

Лаптоп HP 12.1"

2 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Lenovo 15"

1 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Lenovo B560

2 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Lenovo S10-3

10 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Lenovo X200

2 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Toshiba U300 13.1"

1 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Toshiba 17"

1 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Toshiba L655 S5150 15"

1 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Toshiba R835-ST3N01

1 ком

Заштитник грађана

Лаптоп Toshiba T135-S1305

2 ком

Заштитник грађана

Лаптоп TOSHIBA NB100

2 ком

Заштитник грађана

Лаптоп HP 430

3 ком

Заштитник грађана

Лаптоп HP 250

3 ком

Заштитник грађана

Лаптоп HP EliteBook 820

1 ком

Заштитник грађана

HP ProBook 430 G2

1 ком

Заштитник грађана

Таблет Samsung Galaxy Tab 2 10.1

1 ком

Заштитник грађана

Таблет Samsung galaxy tab 4 T535

1 ком

Заштитник грађана

Штампачи-Скенери-Факс уређаји
Штампач CANON F151300

6 ком

Заштитник грађана

Штампач HP D5560

1 ком

Заштитник грађана

Штампач HP JET PRO CMI 1415FM Color
MFP
Штампач LEXMARK E-260

1 ком

Заштитник грађана

12 ком

Заштитник грађана

Штампач LEXMARK X340

1 ком

Заштитник грађана

Штампач OKI B431d

10 ком

Заштитник грађана

Штампач OKI C711N

1 ком

Заштитник грађана

Штампач Xerox Phaser 3600

3 ком

Заштитник грађана

Штампач TALLY GENICOM 8008N

1 ком

Заштитник грађана

Мултифункциски уређај Canon
ImageRunner 2318
Мултифункциски уређај Canon MF4550d

3 ком

Заштитник грађана

8 ком

Заштитник грађана

Мултифункциски уређај Canon MF4570dn

1 ком

Заштитник грађана

Мултифункциски уређај Lexmark 340

1 ком

Заштитник грађана

Мултифункциски уређај OKI MB470

10 ком

Заштитник грађана

Мултифункциски уређај Canon
ImageRunner 2520
Мултифункциски уређај Samsung
SLM2875FW
Мултифункциски уређај Canon MF-216N

1 ком

Заштитник грађана

3 ком

Заштитник грађана

5 ком

Заштитник грађана

Мултифункциски уређај Canon MF8550CDN
Скенер Canon ScanFront 300

3 ком

Заштитник грађана

3 ком

Заштитник грађана
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Скенер Canon Scan Front 330

2 ком

Заштитник грађана

Скенер CANON LiDE 25

1 ком

Заштитник грађана

Скенер HP G 2710

5 ком

Заштитник грађана

Скенер CANON LiDE 100

1 ком

Заштитник грађана

Скенер IRIS Pen Executive6

1 ком

Заштитник грађана

Факс PANASONIC KX-MB2025

1 ком

Заштитник грађана

Факс PANASONIC KX-FT983

1 ком

Заштитник грађана

Факс PANASONIC KX-T2073

1 ком

Заштитник грађана

Телефони-Мобилни телефони
Телефон PANASONIC (фиксни) бежични

1 ком

Заштитник грађана

Телефонска централа AVAYA

Заштитник грађана

Телефонски сет AVAYA 6408D+

5 ком

Заштитник грађана

Телефонски сет AVAYA 2410

2 ком

Заштитник грађана

Бежични телефон Гига сет

1 ком

Заштитник грађана

Телефон Panasonic EX-29168 B (црни)

42 ком

Заштитник грађана

Теленор USB интернет

2 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. HTC DESIRE 300

1 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. Nokia 100

1 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. NOKIA 208

13 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. NOKIA 210

54 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. NOKIA LUMIA 520

3 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. SAMSUNG CORE PLUS

5 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. SMART PRO 2

3 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. Sony ericsson J10i

2 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. Sony Z2

1 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. Sony XPERIA M

1 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. Nokia Lumia 535

1 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. Samsung GalaxyCore Prime G360

1 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. Huawei Ascend g620 BK

2 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. Huawei g6

2 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. HTC Desire 510

1 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. HTC Desire 320

2 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. NOKIA LUMIA 640

1 ком

Заштитник грађана

Моб. Тел. Lenovo A5000

2 ком

Заштитник грађана

Слушалице за фиксне тел. Panasonic KXTCA 60

6 ком

Заштитник грађана

103 ком
1 ком
2 ком
3 ком
59 ком
123 ком
70 ком
18 ком

Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана

Намештај
Архивски ормани
Библиотека
Вешалица SVC GIR HROM
Дактило столице
Зидни чивилук
Покретне фиоке - касете
Климатизери
Клуб сто 60 x 60
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Клуб фотеља шкољка
Конференцијска фотеља са дрвеним
рукохватом
Конференцијски сто 830 x 120
Надоградња ормана
Ослонац за ноге од универа
Радне фотеље кожа
Радни сто 120 x 60
Радни сто 160 x 80
Радни сто 220 x 80
Сто са фиокама за кухињу
Столица металне ноге са седиштем
Анатомске фотеље
Конференцијска столица VISI 43/L Црна Руконаслон са плочицом за писање
Сточић црни 90 x 45 x 45
Огласне табле - стакло 80 x 120 x 10
Клупа са 4 столице
Зидни пулт
Зидно постоље за DVD плејер
Мердевине мале
Покретна полица 60x60
Висеће полице 120 x 120

5 ком
1 ком

Заштитник грађана
Заштитник грађана

1 ком
41 ком
56 ком
61 ком
36 ком
21 ком
1 ком
2 ком
130 ком
70 ком
20 ком

Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана

20 ком
2 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком
1 ком

Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Заштитник грађана

Bluetooth Plantronics Explorer 230

4 ком

Заштитник грађана

Bluetooth Voyager 520

1 ком

Заштитник грађана

Пројектор EPSON EB-S6

1 ком

Заштитник грађана

Пројектор ACER

1 ком

Заштитник грађана

Пројектор BENQ MX661 I plafonski nosac
DMP PM-102I
SWITCH 8-port

1 ком

Заштитник грађана

10 ком

Заштитник грађана

SWITCH 4-port

25 ком

Заштитник грађана

Wireless adapter USB TENDA W311U

1 ком

Заштитник грађана

Access point INTELLINET 150N

1 ком

Заштитник грађана

Dlink Wireless Access Point DAP-1360

10 ком

Заштитник грађана

Wireless router WHG - 1000

1 ком

Заштитник грађана

Рутер WLAN FRITZ 7170

1 ком

Заштитник грађана

Modem 56 k v.90

2 ком

Заштитник грађана

Видео надзор AVT 4CH MPEG 4 DVR

1 ком

Заштитник грађана

Тастатура wireless

5 ком

Заштитник грађана

Фотоапарат

5 ком

Заштитник грађана

Камера Legria HFS100

1 ком

Заштитник грађана

Камера Canon Legria HF R205

1 ком

Заштитник грађана

WEB камера

12 ком

Заштитник грађана

Слушалице LOGITECH PC Headset 860
WEBCAM LOGITECH C170
Car kamera

30 ком

Заштитник грађана

4 ком

Заштитник грађана

ТВ картица

7 ком

Заштитник грађана

Читач картица

2 ком

Заштитник грађана

Остала опрема
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DVD RW екстерни

1 ком

Заштитник грађана

DVD player DVX 550 LG

1 ком

Заштитник грађана

Hama stativ

1 ком

Заштитник грађана

HDD eksterni Transcend 320GB

1 ком

Заштитник грађана

HDD EXT 500 GB KE-91 KingMax

1 ком

Заштитник грађана

KVM Switch

1 ком

Заштитник грађана

MSI USB EXTERNI WIND

1 ком

Заштитник грађана

Постоље за лаптоп

2 ком

Заштитник грађана

SET PROTECTOR

1 ком

Заштитник грађана

Transcend SD 8GB Colass 10

2 ком

Заштитник грађана

UPS

13 ком

Заштитник грађана

Платно VEGA

2 ком

Заштитник грађана

Баркод читач - ChiperLab

1 ком

Заштитник грађана

Бушач папира

1 ком

Заштитник грађана

Апарат за пластифицирање

2 ком

Заштитник грађана

Апарат за спирално коричење

2 ком

Заштитник грађана

Велика хефталица SKR-BLOCK 1s

4 ком

Заштитник грађана

Ел. уништавач папира

4 ком

Заштитник грађана

Велики банер DAZZLE display

1 ком

Заштитник грађана

Franken 70068 табла за писање - покретна

1 ком

Заштитник грађана

Универзални даљински за климу

2 ком

Заштитник грађана

Навигациони уређаји

9 ком

Заштитник грађана

Нож за папир ARGO 330

1 ком

Заштитник грађана

Акумулаторска батеријска лампа

1 ком

Заштитник грађана

Уљани радијатор F13

15 ком

Заштитник грађана

Drink shaker Rohnson

2 ком

Заштитник грађана

Samsung микроталасна рерна MW 71B

1 ком

Заштитник грађана

Горење фрижидер R3141W

1 ком

Заштитник грађана

Усисивач mini Clatronic CIATRONIC 700W

1 ком

Заштитник грађана

Шпорет Кончар 1 рингла EKA-10LS

1 ком

Заштитник грађана

Метални ормар сеф 120 x 95

1 ком

Заштитник грађана

Сточић црни 80 x 80

1 ком

Заштитник грађана

Машина за чишћење обуће

1 ком

Заштитник грађана

Сеф BANKER M 1055 2KL+EL

1 ком

Заштитник грађана

Lada NIVA 1.7

1 ком

Заштитник грађана

Peugeot 207

2 ком

Заштитник грађана

Škoda Octavia 1.6

1 ком

Заштитник грађана

Subaru Forester

1 ком

Заштитник грађана

Hyundai H-1 2.5

1 ком

Заштитник грађана

Hyundai i30

2 ком

Заштитник грађана

Audi А6

1 ком

Заштитник грађана

Путничка возила
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Аудио опрема
2 ком

Заштитник грађана

1HE RCF - PR 4092
Аудио миксер, 9 channels
O.D.M.- C 6060 18 HE
Метални ормарић(постоље) за аудио
јединице и систем за симулативно
превођење
Phonic EAR FIELD 200-02-600-10

1 ком

Заштитник грађана

1 ком

Заштитник грађана

1 ком

Заштитник грађана

RCF - SIS 2411-X
Постоље за преводиоца
RCF - SRC 2756
Преносни кофер са пуњачем батерија за 56
FM пријемнике
RCF-FMU 9100 + software FSW 9010-c
Централна системска јединица
Snodo-Mobile Interpreter Booth
Кабина за два преводиоца
Звучници 2x0

1 ком

Заштитник грађана

1 ком

Заштитник грађана

1 ком

Заштитник грађана

1 ком

Заштитник грађана

36 ком

Заштитник грађана

Звучници 2x1

4 ком

Заштитник грађана

Звучници Opera 405 D

4 ком

Заштитник грађана

Стони микрофон RCF-FMS 9411-S

20 ком

Заштитник грађана

Микрофон SAMSON R21S + постоље

1 ком

Заштитник грађана

Слушалице за преводиоце RCF-SHI 2612

2 ком

Заштитник грађана

Диктафон OLYMPUS VN-3500PC

1 ком

Заштитник грађана

Диктафон Philips Digital Pocket Memo LFH9370/00
Диктафон Olympus diktafon VN-711PC-E1

2 ком

Заштитник грађана

2 ком

Заштитник грађана

Диктафон Olympus Telephone Pickup TP-8

4 ком

Заштитник грађана

Диктафон Philips Digital Pocket Memo LFH9375
Stereo mikrofon DM-100

2 ком

Заштитник грађана

1 ком

Заштитник грађана

Olympus mikrofon

2 ком

Заштитник грађана

Слушалице

60 ком

Заштитник грађана

Сет каблова

1 ком

Заштитник грађана

Магнетна антена DIAMOND MC-100

3 ком

Заштитник грађана

Мобилна радио-станица ICOM IC-2200H

1 ком

Заштитник грађана

Мобилна радио-станица YAESU FT-7900

2 ком

Заштитник грађана

Roadstar ауторадио RU 400

1 ком

Заштитник грађана

YAESU VX-170

3 ком

Заштитник грађана

YAESU VX-8

1 ком

Заштитник грађана

1HE DB TECHNOLOGIES - PU 920 H+UH
920 M
Бежични сет микрофона ("handheld"
+"bodypack") UHF

Радио станице

Софтвери
Microsoft ExchgSvrStd 2010 OLP NL Gov +30 ExchgStdCal 2010 OLP NL Gov
UsrCAL
TACad aplikacija za evidenciju posetilaca i evidenciju radnog vremena

Заштитник грађана
Заштитник грађана
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Oprema za monitoring I kontrolu kriticnih uslova okruzenja u server Sali

Заштитник грађана

Serverski sklop sa ugradnjom FLASH RAID + SMS komunikator

Заштитник грађана

Видео надзор
Kamera HAC-HDBW1100 RP-VF

10 ком

Заштитник грађана

Kamera IPC-HDBW1200E P-0280B

16 ком

Заштитник грађана

PS108 POE Mrezni Swich P-Link TL-SF1008
8 port 10/100m (za napajanje kamera preko
mreze)
HCVR 5126A

2 ком

Заштитник грађана

1 ком

Заштитник грађана

NVR – 4216

1 ком

Заштитник грађана

Сва наведена опрема по својим карактеристикама припада средњој класи по питању квалитета
и вредности, односно испуњава минималне захтеве за рад и остваривање функције Заштитника
грађана.

193

16. Подаци о средствима рада
16.3 Подаци о средствима добијеним из међународне и друге сарадње и помоћи
У оквиру сарадње са ОЕБС-ом, на основу Споразума о реализацији пројекта „Подршка
канцеларији Заштитика грађана“, а у циљу омогућавања услова за активнији и ефикаснији рад
Заштитника грађана ван седишта органа, потписан је и реализован Уговор о донацији. На
основу Уговора о донацији, из средстава који је обезбедила Влада Чешке Републике,
обезбеђена су два возила-Лада Нива 1,7 и Шкода Фабиа 2, као и четири преносна рачуна
Фујитцу Сиеменс.
У оквиру Tвиnиnг пројека „Подршка јачању институције Заштитника грађана 2009-2011“ који
реализују Омбудсман Грчке, Омбудсман Холандије и Европски центар за јавно право, уз
финансијску подршку Европске уније, чија је укупна вредност око 1.000.000,00 евра,
планирано је да ће се за потребе Заштиника грађана у току 2011. године, из дела средстава (око
200.000,00 евра) предвиђених за спровођење овог пројекта, извршити следеће набавке:
1

ИСС – софтвер за електронско евидентирање притужби

110-120.000,00

2

Компјутери за запослене

40-50.000,00

3

Два аутомобила за обаљање послова надзора

20.000,00

4

Конференцијска опрема за симултано превођење

20.000,00

Укупно

200.000,00 €

Сва остала средства из овог пројекта, у износу од око 800.000,00 евра не односе се на набавку
опреме за потребе Заштитника грађана већ ће примаоци наведених средстава из Твининг
пројекта бити инострани експерти из служби грчког, холандског, аустријског, словеначког и
других омбудсмана и институција.
У оквиру пројекта који се односи на финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке у
укупном износу од НОК 802.000, што одговара вредности од око 100.250 евра, за сврху
повећање видљивости и приступа путем видеолинка Омбудсману за већи број грађана из
унутрашњости, 13.000,00 евра се односи на набавку компјутера и пратеће опреме за видеолинк,
која ће бити стационирана у 10 библиотека где ће и остати и 3 компјутера са пратећом опремом
која ће бити стационирана у објекту Заштитника грађана.
У оквиру ПБИЛД пројекта који је посвећен Успостављању регионалних канцеларија
Заштитника грађана на југу Србије у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, од укупних
средстава предвиђених овим пројектом ( 214,493.84 $), износи у доњој табели односе се на
набавку опреме:
1

Канцеларијски намештај заопремање регионалних канцеларија

8.682,00 $

2

Компјутери и пратећа опрема за регионалне канцеларије

8.083,00 $

3

Два аутомобила за потребе регионалних канцеларија за обаљање послова
надзора

41.000,00 $

Укупно

57.765,00 $

У оквиру пројекта Повећање видљивости и доступности Заштитника грађана грађанима који
живе у унутрашњости Србије, који финансира Амбасада Републике Бугарске у Србији, током
Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године

194

2018. године набављен је један лаптоп за спровођење пројекта и два таблета за потребе
комуникације са грађанима и пријема притужби на терену.
Напомена: Комплетан преглед опреме, укључујући и аутомобиле може се видети на странама
111 и 112.
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17. Чување информација
Информације у поседу Заштитника грађана налазе се на следећим врстама носача
информација:
17.1. Папирна документација
Папирна документација је разнородна, налази се на различитим местима и чува се на различите
начине. Значајни делови папирне документације настале у раду Заштитника грађана налазе се
код других органа. Тако се архива са предметима који су окончани налази у Писарници и
архиви Стручне службе Заштитника грађана у Делиградској улици 16, Београд. О њеном
чувању стара се Сектор за опште послове Стручне службе Заштитника грађана, у складу са
правилима о канцеларијском пословању. Финансијска документа о плаћању за потребе
Заштитника грађана, укључујући и документацију о обрачуну и исплати плата, налази се у
Сектора ЗА материјално-финансијске послове Стручне службе Заштитника грађана, код лица
овлашћеног за вођење финансијских послова и у Управи за трезор Министарства финансија
Републике Србије, на адреси Поп Лукина 7-9, преко које се врше сва плаћања. Папирна
документација везана за пословање органа: досијеа запослених, документација о
регистрацији органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за
рад Заштитника, осим оне у власништву Управе за заједничке послове републичких органа,
чува се у Сектору за опште послове Стручне службе Заштитника грађана.
Папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код референата задужених за
те предмете.
Преписка Заштитника грађанаса другим државним органима, физичким и правним лицима која
није у вези са појединим предметима у раду чува се у Служби Заштитника грађана.
Документација се чува уз примену одговарајућих мера заштите и правила о канцеларијском
пословању. Посебну заштиту уживају:
 папирни документи и базе података у електронском облику, који садрже податке о
личности, као што су персонална досијеа запослених и финансијска документација о
платама, накнадама и сл., који се чувају под кључем у металној противпожарној каси и
ормарима од неовлашћеног физичког приступа, односно приступа електронским путем
расположивим базама података; На овај начин се чувају и нарочито осетљиви подаци из
члана 16 Закона о заштити података о личности;
 подаци на серверима се обезбеђују путем видео-надзора, мерама противпожарне и
противпровалне заштите серверске собе при чему је приступ северској соби дозвољен
само овлашћеним лицима уз евидентирање уласка и боравка у простору.

Информатор о раду - Заштитник грађана Републике Србије
Ажуриран 19. 1. 2022. године
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17. Чување информација
17.2. Књиге и друге публикације
Заштитник грађана поседује литературу из области у оквиру којих врши послове из своје
надлежности, било да је израђена уз учешће овог органа, купљена или добијена.
У просторијама органа се у сваком тренуку налази литература из области људских права, на
српском и језицима националних мањина, које савако заинтересовано лице може бесплатно
преузети.
У просторијама органа се такође налази око 200 других књига и публикација.
Заштитник грађана такође поседује периодичне публикације и то:





Службене гласнике Републике Србије у папирном облику,
Елекронско издање пакета прописа „Параграф-лекс“ - 20 лиценци
Електронско издање пакета прописа „Инг-про“ - 5 лиценци
Електронско издање пакета прописа „Цекoс-Ин“- 8 лиценци
17.3. Чврсти дискови рачунара

На чврстим дисковима рачунара који се користе у раду овог органа налазе се најзначајније
врсте докумената, које према локацији и начину чувања података можемо издвојити две групе:
а) подаци ускладиштени на радним станицама
б) подаци ускалдиштени на серверима
Подаци се, у зависности којој од ове две групе припадају, чувају, штите и спашавају на
другачији начин.
Са циљем да се подигне ниво сигурности рачунарске мреже и мрежног окружења, а самим тим
и података који се налазе на локалним и мрежним ресурсима користе се:
- анти-вирусни програми који ажурирају четири пута дневно и о сваком ажурирању,
потенцијалној инфекцији остављају детаљне записе на посебном серверу,
- специјализовани сервиси за унапређење оперативног система инсталирани на
посебном серверу (Windows Server Update Service - WSUS сервер) који бележи статистику
освежења, потенцијалне проблеме у освежавању и унапређењу радних станица као и
евентуалне проблеме у раду оперативног система.
Записе (логове) са оба сервера (антивирус и WSUS) администратор проверава сваки дан и у
складу са њима планира стратегију унапређења система и отклања евентуалне проблеме у
раду.
а) Подаци усладиштени на радним станицама
Документа која се користе у свакодневном раду овог органа најчешће се креирају на радним
станицама запослених, а у складу са њиховим задужењима и описом посла који обављају:
 преписка настала електронском поштом;
 документи које припремају референти за поједине предмете (нпр. закључци, решења,
дописи у којима се тражи изјашњење);
 електронске базе прописа;
 документа у вези са инсталираним програмима.
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Радне станице су чланице Windows domain окружења и за приступ и рад неопходна је
идентификација одговарајућим корисничким именом и лозинком. Такође, у складу са
сигурносним мерама, дефинисаним од стране администратора рачунарске мреже, корисници су
ограничени у оквирима својих овлашћења у раду.
Подаци се похрањују по потреби и захтеву корисника радне станице, а сигурносне копије се
одлажу у сеф заштићен шифром.
Тренутно је у функцији 61 радна станица.
б) Подаци усладиштени на серверима
Према врсти сервера и типу података могу се издвојити следеће групе податка који су
ускладиштени на серверима:





а) Сервер електронксих докумената (file сервер)
б) Сервер Предмета странака
е) Сервер интернет презентације Заштитник грађанаа
з) Сервер сигутносних копија (backup сервер)

Службена преписка и коначне верзије докумената насталих у електронском облику се
складиште на сервер; подаци се похрањују сваког дана у одређено време.
Постоји уређен систем нивоа приступа документима за сваког корисника рачунарске мреже, а
у циљу додатне мере сигурнсоти сваки приступ серверу се бележи у посебну датотеку (access
log file)
Сервер Предмета странака из области приступа информацијама од јавног значаја
Подаци о опису и статусу предмета, подносиоцу захтева као и пратеће информације о
службеној обради предмета чувају се у посебној бази података на посебном серверу.
Сервер интернет презентације Заштитник грађанаа
Подаци и садржај интернет презентације Заштитника грађана налазе се на посебном серверу
који се похрањују сваког дана.
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17. Чување информација
17.4. Компакт дискови
Заштитник грађана поседује чврсте дискове добијене од других институција и они се чувају
код запослених којима највише користи у раду садржај тих дискова.
17.5. УСБ уређаји
Заштитник грађана поседује 61 УСБ уређаја за пренос података. На УСБ уређајима се подаци
не чувају трајно, већ привремено, ради преноса са једног на други рачунар, када је то потребно.
Подаци снимљени на УСБ диск нису поверљиви и немају третман посебне заштите.
17.6. Меморијске и СИМ картице
На меморијским и сим картицама мобилних телефона чувају се контакт подаци (нпр. бројеви
телефона сарадника), као и подаци о послатим порукама и обављеним позивима.Привремено се
на меморијској картици фотоапарата чувају фотографије забележене на значајнијим догађајима
у организацији Заштитник грађанаа, као и приликом разних сусрета представника службе.
Фотографије се чувају на меморијској картици до момента преношења на сервер електронских
докумената када се бришу са меморијске картице.
17.7. Фотографије
Заштитник грађана поседује фотографије у електронском облику на којима су забележени
неки значајни догађаји у организацији ове институције, посете и сусрети. Такође, Заштитник
грађана поседује и фотографије које начине службена лица приликом спровођења надзора над
применом Закона о заштити података о личности. Фотографије се складиште на серверу
електронских докумената (file сервер).
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18. Врсте информација у поседу Заштитника грађана
18.1 Информације које су објављене на веб-сајту






















Саопштења за јавност
Информације за јавност
Подаци о раду Заштитника грађана објављени у медијима
Важни правни акти о областима рада Заштитника грађана
Међународни документи из области рада Заштитника грађана
Текстови Закона који се односе на рад Заштитника грађана
Текстови подзаконских аката које је донео Заштитник грађана или су донети ради примене
закона за које је Заштитник грађана надлежан
Законске иницијативе Заштитника грађана
Препоруке, ставови и мишљења
Подаци о активностима заштитника грађана као Националног механизма за превенцију
тортуре
Информатор о раду, решење о овлашћеном лицу и образац захтева за добијање
информација од јавног значаја
Издавачка делатност, публикације, водич и брошуре о раду Заштитника грађана
Годишњи и посебни извештаји о раду Заштитника грађана
Збирни дневни и годишњи статистички подаци о раду Заштитника грађана
Конкурси за запошљавање
Писма грађана Заштитнику грађана
Образац притужбе
Подаци о јавним набавкама у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.
124/12)
Подаци о међународним активностима Заштитника грађана
Aнкета: Оцените резултате рада институције Заштитника грађана у заштити и унапређењу
људских права у 2013. години
Архива
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18. Врсте информација у поседу Заштитника грађана
18.2. Информације у поседу Заштитника грађана које нису објављене на веб-сајту
 Информације у вези са предметима у раду Заштитника грађана (притужбе и
документација приложена уз притужбе, одговори органа управе поводом покренутог
поступка по притужби, извештаји о обављеној контроли органа управе према којима је
покренут поступак исправности рада)
 Подаци о евиденцијама које се воде у Стручној служби Заштитника грађана:
евиденција о присутности на раду, евиденција о славама запослених, збирка о свим
видовима стручног усавршавања запослених, кадровска евиденција, евиденција
корисника службених мобилних телефона, евиденција запослених чија деца остварују
право на новогодишње поклоне, евиденција о солидарној помоћи исплаћеној
запосленима, евиденција о исплатама накнада за превоз, евиденција о исплати накнада
за службена путовања запослених и функционера, евиденција о трошковима
коришћења службених мобилних телефона, евиденција пријема притужби грађана,
евиденција пријема странака и примљених телефонских позива грађана и евиденција о
закљученим уговорима о делу са спољним сарадницима,
 Подаци о сарадњи са другим државним органима, невладиним организацијама и
међународним оргнима и организацијама
 Службене белешке са одржаних састанака и присуствовања конференцијама,
семинарима и округлим столовима
 Подаци из области финснсијско-материјалног пословања
 Подаци везани за поступке у области јавних набавки
 Сви лични подаци о запосленима као и подаци о оствареним правима и обавезама по
основу рада
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19. Информације којима ЗГ омогућава приступ
19.1 Информације којима је омогућен приступ
Заштитник грађана омогућава приступ свим информацијама које су настале у раду или у вези
са радом овог органа и које се налазе у њеном поседу, уз одређена ограничења:
1. Приступ је омогућен свим информацијама чијим објављивањем не би била повређена
одредба члана 24. став 3. и 4. Закона о Заштитнику грађана, која прописује да је
Заштитник грађана, односно заменик Заштитника грађана дужан да и након престанка
функције чува као тајну податке до којих дође у вршењу своје функције и да се обавеза
чувања тајне односи и на запослене у стручној служби Заштитника грађана.
2. Подаци о личности који су садржани у досијеима запослених а који се односе на
националну припадност, расу, језик, вероисповест, припадност политичкој странци,
синдикално чланство, здравствено стање, примање социјалне помоћи, жртву насиља,
осуду за кривично дело и сексуални живот, доступни су само уз пристанак запосленог
на кога се подаци односе;
3. Овлашћено лице ускратиће тражиоцу право на приступ информацијама од јавног
значаја ако би тиме:

угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;

угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела,
оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског
поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно
уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;

учинио доступним информацију или документ за који је прописима или
службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна,
службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном
кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге
последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за
приступ информацији;
4. Овлашћено лице неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацији
од јавног значаја ако би тиме повредило право на приватност, право на углед или које
друго право лица на које се тражена информација односи, осим ако је лице на то
пристало, ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а
нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација
важна с обзиром на функцију коју то лице врши, или ако се ради о лицу које је својим
понашањем, а нарочито у вези са приватним животом, дало повода за тражење
инфомрације;
5. Овлашћено лице не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена или
доступна на интернету. У свом одговору на захтев, овлашћено лице ће означити носач
информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када тражена
информација објављена.
6. Овлашћено лице неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ
информацијама од јавног значаја, нарочито у случају када се понавља захтев за истим
или већ добијеним информацијама.
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20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
20. 1 Подношење захтева за приступ информацијама
Захтев за остваривање права на приступ информацијама може се поднети:
 писаним путем на адресу: Делиградска 16,;
 путем електронске поште: zastitnik@zastitnik.rs ;
 директно овлашћеним лицима на имејл: biljana.pavlovic@zastitnik.rs,
snezana.milicmilivojevic@zastitnik.rs
 телефоном на број: 011/2068-100;
 телефаксом на број:011/2068-182;
 у писарници Заштитника грађана, Делиградска бр. 16 (канцеларија 9);
 Усмено на записник у писарници Заштитника грађана.

и

Сви захтеви за приступ информацијама насловљени на овлашћено лице а који су пристигли
у писарницу Заштитника грађана путем поште или су предати у писарницу, упућују се
овлашћеном лицу.
Свако домаће и страно, физичко и правно лице може да поднесе захтев за приступ
информацијама.
Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што
прецизнији опис информације која се тражи.
У захтеву се не мора навести разлог тражења информације.
Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од
следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се
информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о
томе да ли је информација иначе доступна;
Заштитник грађана у досадашњој пракси није наплаћивао ни трошкове умножавања ни
трошкове упућивања тражених докумената.
Заштитник грађана поступа по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или
до 40 дана у зависности од врсте тражене информације. Обавеза да се информација достави
„без одлагања“ је основна, и значи да ће Заштитник грађана одговорити по захтеву одмах чим
буде у прилици да то учини. Информације које се односе на питања од значаја за живот и
здравље људи, Заштитник грађана ће дати у року од 48 сати, ако не буде у могућности да то
учини одмах. Све друге информације Заштитник грађана ће дати у року од 15 дана. Изузетно,
када није могуће захтеву удовољити у року од 15 дана због потребе да се тражене информације
прикупе, Заштитник грађана ће о томе обавестити тражиоца у року од седам дана од пријема
захтева, и уједно ће тражиоца обавестити у којем року ће удовољити захтеву. Тај додатни рок
не може да буде дужи од 40 дана.
Заштитник грађана је обавезан да или омогући приступ информацији или да донесе решење
којим ће захтев у потпуности или делимично одбити из разлога који су одређени Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
У случају да Заштитник грађана донесе решење којим се захтев одбија, или у случају да
пропусти да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, подносилац захтева има
право да поднесе жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности, у року од 15дана од дана када му је достављено решење или други акт,
односно уколико му није одговорено у прописаном року на захтев.
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20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
20.2 Образац захтева
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
БЕОГРАД,
Делиградска 16
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа
захтевам:*
 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
 поштом
 електронском поштом
 факсом
на други начин:***_________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________
(Навести што прецизнији опис информације која се тражи и друге податке
који ће олакшати проналажење тражене информације)

(Место)

(Име и презиме подносиоца захтева)

(Датум)

(Адреса)
(други подаци за контакт)
(Потпис)

Н а п о м е н а:
1. У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите;
2. У кућици означити начин достављања копије докумената;
3. Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања желите
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20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
20.3 Образац жалбе због непоступања по захтеву
ЖАЛБА КАДА ОРГАН НИЈЕ ПОСТУПИО ИЛИ НИЈЕ ПОСТУПИО У ЦЕЛОСТИ ПО
ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:
ЖАЛБУ
против
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
( навести назив органа)
због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том
органу дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који
садржи информације о /у вези са :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој/им информацији/ма.
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени
одговор органа власти.
............................................................
............................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
............................................................
потпис
............................................................
адреса
............................................................
други подаци за контакт
............................................................
Потпис
У................................., дана ............ 201....године
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20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
20.4 Образац жалбе због одбијања или одбачаја
ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА КОЈОМ ЈЕ
ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26
ЖАЛБА
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка
(..........................................................................................................................)
(назив органа који је донео одлуку)
Број.................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са
елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/лаупутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и
законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Одлуку побијам у
целости, односно у делу којим
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.... јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлука
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
.....................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
У ............................................,
.............................................................
адреса
дана ............201... године

............................................................
други подаци за контакт
............................................................
потпис



Напомена:
У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив
органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у
жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно
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образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може
посебно приложити.
Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предајиупућивању органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.
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21. Како доћи до службених просторија Заштитника грађана
Како доћи до службеног простора Заштитника грађана

Радно време: 8:30 - 16:30, понедељак - петак
Пријем странака: Улица Делиградска број 16, Београд
Сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова
Седиште: Делиградска бр.16, 11000 Београд
Тел: 011/ 2068 100, Факс: 011/ 2068 182
дежурни мобилни телефон: 064/ 8768 505
е-маил: zastitnik@zastitnik.rs

До канцеларије Заштитника грађана где се врши пријем странака, могуће је доћи линијама
градског саобраћаја:
трамвајске линије
ПРИСТАНИШТЕ - ВУКОВ СПОМЕНИК - ПРИСТАНИШТЕ
2
БАЊИЦА - БЛОК 45
9
КАЛЕМЕГДАН /БЕКО/ - БАЊИЦА
10
ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН - БАНОВО БРДО
12
УСТАНИЧКА - БАЊИЦА
14
тролејбуске линије
СТУДЕНТСКИ ТРГ - УЧИТЕЉСКО НАСЕЉЕ
21
СТУДЕНТСКИ ТРГ - КРУШЕВАЧКА
22
СТУДЕНТСКИ ТРГ - СЛАВИЈА
22 Л
СТУДЕНТСКИ ТРГ - МЕДАКОВИЋ 3
29
аутобуске линије
СЛАВИЈА /Бирчанинова/ - МЕДАКОВИЋ 2
30
СТУДЕНТСКИ ТРГ - КОЊАРНИК
31
СЛАВИЈА /Бирчанинова/ - КУМОДРАЖ 1
39
СЛАВИЈА /Бирчанинова/ - БАЊИЦА /БМА/ - ПЕТЛОБО БРДО
42
СЛАВИЈА /Бирчанинова/ - РЕСНИК /Железничка станица/
47
ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ /Железничка станица/ - МИЉАКОВАЦ 3
48
СЛАВИЈА /Бирчанинова/ - ПЕТЛОВО БРДО
59
БАЊИЦА 2 - ЗЕМУН /Нови град/
78
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СТАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ: БУЈАНОВАЦ, ПРЕШЕВО И МЕДВЕЂА
БУЈАНОВАЦ
ПРЕШЕВО
МЕДВЕЂА
Карађорђев трг ББ,
Зграда координационог тела
Културни центар
17520 Бујановац
Саве Ковачевића 12,
Јабланичка 63,
017/653-047
17523 Прешево
16420 Медвеђа
радно време: понедељак и
017/669-103
016/892-109
уторак - 08:30-16:30
радно време: Среда и четвртак радно време: Петак - 08:30- 08:30-16:30
16:30
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22. Ажурирање података и измена Информатора о раду
23.1 Табела са изменама
Датум
измене
11.1.2013.
11.1.2013.
11.1.2013.
17.1.2013.
17.1.2013
26.2.2013.
26.2.2013
5.4.2013.
9.4.2013.
6.6.2013.
21.6.2013.
2.7.2013.
2.7.2013.
25.7.2013.
21.8.2013.
15.10.2013.
15.10.2013
5.11.2013.
12.12.2013.
21.1.2014.
28.4.2014.
28.4.2014.
14.5.2014.
8.7.2014.
9.10.2014.
9.10.2014.
3.11.2014.
19.11.2014.
20.11.2014.
8.1.2015.
10.2.2014.
3.4.2015.
9.6.2015.
6.7.2015.
13.7.2015.
9.10.2015.
9.10.2015.
5.01.2016.
3.2.2016.
16.3.2016.
16.3.2016.
1.4.2016.
6.4.2016.

Податак који се мења

Стра
на

Подаци о извршењу буџета за период 1.1 - 31.12.2012.
Промена основице за плату заштитника грађана и његових заменика са 19.812,05 на
32.178,36 почев од плате за децембар 2012. године
Подаци о опреми којом располаже орган државни орган Заштитник грађана на дан
31.12.2012.
Бројчани подаци о прженим услугама
Бројчани подаци о поступању по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја
Подаци о завршеним пројектима
Подаци о текућим пројектима
Приказани подаци о извршењу буџета за први квартал 2013. године
Приказани подаци о закљученим уговорима о јавним набавкама за први квартал 2013.
Подаци везани за електронски приступ Заштитнику грађана
Подаци о промени особе овлашћене за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама
Подаци о извршењу буџета до 30.6.2013. године
Подаци о додељеним уговорима у поступцима јавних набавки до 30. 06. 2013. године
Подаци о изменама Закона о буџету за 2013. годину
Oпшти бројчани подаци о запосленима
Подаци о извршељу буџета за период 1.1 - 30.9.2013.
Подаци о закљученим уговорима о јавним набавкама за период 1.1 - 30.9.2013.
Преглед попуњених радних места са подацима о платама
Измена радног времена у библиотеци Ваљево одакле се грађани преко скајпа обраћају
ЗГ
Подаци о извршељу буџета за период 1.1 - 31.12.2013.
Подаци о извршењу Закона о буџету за први квартал 2014. године
Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2014. годину
Промењени подаци о радном времену локалне канцеларије у Прешеву и Медвеђи
Промењени подаци о извршењу буџета за 2014-унет други квартал
Промењени подаци о извршењу буџета за 2014-унет други квартал
Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2014. годину
Подаци о изменама Закона о буџету за 2014. годину
Подаци о текућим пројектима
Подаци о исплаћеним платама/новембар 2014
Статистички подаци о услугама које орган пружа
Подаци о плану јавних набавки за 2015. годину
Подаци о извршењу буџета за 2015 годину
Радно време библиотека из којих је могућ електронски приступ Заштитнику грађана
Подаци о извршењу буџета за други квартал 2015. године
Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки /други квартал 2015
Подаци о извршењу буџета за трећи квартал 2015. године
Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки /трећи квартал 2015
Подаци о извршењу буџета за 2015. годину
План јавних набавки за 2016. годину
Организациона шема
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби
Заштитника грађана
Извршење буџета за 2016. годину за период 1.1 – 31.3.2016. године
План јавних набавки за 2016. годину

96
129
134
73
73
104
106
101
127
5
22
101
127
101
14
102
128
131
150
103
107
137
3
107
107
142
107
112
146
74
142
110
4
110
151
152
154
110
156
9
10
148
191
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6.4.2016.
25.4.2016.
6.3.2016.
29.7.2016.
29.7.2016.
14.10.2016.
14.10.2016.
8.12.2016.
17.1.2017.
28.4.2017.
28.4.2017.
1.8.2017.
1.8.2017.
1.8.2017.
1.10.2017.
1.10.2017.
1.10.2017.
1.10.2017.
1.10.2017.
1.10.2017.
1.10.2017.
17.11.2017.
27.11.2017.
28.12.2017.
26.1.2018.
26.1.2018.
26.1.2018.
26.1.2018.
26.1.2018.
16.3.2018.
17.5.2018.
17.5.2018.
26.5.2018.
01.06.2018
29.11.2018.
29.11.2018.
29.11.2018.
31.1.2019.
31.1.2019.
31.1.2019.
31.1.2019.
31.1.2019.
31.1.2019.
31.1.2019.
31.1.2019.
31.1.2019.
31.1.2019.
2.7.2019.
2.7.2019.
2.7.2019.
2.7.2019.
2.7.2019.
5.7.2019.

Закључени уговори о јавним набавкама за период 1.1 - 31.3.2016. године
Државни службеници на положају
Бројчани подаци о пруженим услугама
Извршење буџета за 2016. годину за период 1.1–30.6.2016. године
Државни службеници на положају
Извршење буџета за 2016. годину за период 1.1 – 30.9.2016. године
Државни службеници на положају
Измене на основу кадровских промена
Ажурирање финансијских и других годишњих података
Извршење буџета за 2017. годину за период 1.1 – 31.3.2017. године
Закључени уговори о јавним набавкама за период 1.1 - 31.3.2017. године
Основни подаци о Заштитнику грађана
Организациона структура Заштитника грађана
Опис функција старешина
Извршење буџета за 2017. годину за период 1.1 – 30.9.2017. године
Закључени уговори о јавним набавкама за период 1.1 – 30.9.2017. године
Подаци о исплаћеним зарадама за август 2017.
Издавање публикација којима се промовише значај људских права
Припремање брошираних обавештења за грађане
Ажурирање информација о приступу информацијама од јавног значаја
Ажурирање података о завршеним и текућим пројектима
ЗГ као Национална институција за промоцију и заштиту људских права
Државни службеници на положају
Правни оквир за рад
Бројчани подаци о пруженим услугама
План јавних набавки за 2018. годину
Извршење буџета за 2017. годину за период 01. 01 – 31. 12. 2017. године
Подаци о исплаћеним платама за децембар 2017.
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину
Ажурирање података о завршеним пројектима
Ажурирање података о текућим пројектима
Ажурирање података о функционерима и државним службеницима на положају
Ажурирање докумената
Ажурирање података о публикацијама којима се промовише значај људских права
Ажурирање података о текућим пројектима
Ажурирање података о завршеним пројектима
Ажурирање основних података о Заштитнику грађана
Измена у делу Непосредни контакт са грађанима
Измена у делу Подаци о средствима за рад добијеним из међународне и друге сарадње
и помоћи
Ажурирање података о текућим пројектима
Измена у делу Државни службеници на положају
Измена у делу Основни подаци о Информатору Заштитника грађана
Измена у делу Сажет опис овлашћења и дужности заменика заштитнка грађана
Ажурирање података од значаја за јавност рада Заштитника грађана
Измена у делу Непосредан контакт са грађанима
Ажурирање података у делу о приходима и расходима у периоду од 2010. до 2015.
године (буџет, извршење буџета и јавне набавке)
Измена у делу Државни службеници на положају
Измена у делу Поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја
Измена у делу Основни подаци о Информатору о раду Заштитника грађана
Измена у делу Подаци од значаја за јавност рада Заштитника грађана
Измена у делу Подношење захтева за приступ информацијама
Ажурирање података о извршењу буџета

194
53
76
148
55
148
68

174
224
6
19
66
174
224
232
125
124
123
179
75
68
110
126
226
172
237
170
176
178
184

125
187
178
6
118
256
187
66
7
65
68
118

71
124
6
72
200
152
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5.7.2019.
5.7.2019.
30.10.2019.
30.11.2019.
30.12.2019.
30.12.2019.
30.12.2019.
30.12.2019.
15.02.2020.
17.03.2020.

Ажурирање података о платама
Нови правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
Ажурирани подаци о извршењу буџета
Ажурирани подаци о јавним набавкама
Ажурирани подаци о посебним извештајима Заштитника грађана
Ажурирани подаци о завршеним пројектима Заштитника грађана
Ажурирани подаци о текућим пројектима Заштитника грађана
Ажурирани подаци о избору нових заменика заштитника грађана
Ажурирани подаци о извршењу буџета, 4. квартала 2020.
Ажурирани подаци о статусу лица на положају, о извршењу буџета

176
16
139
162
119
149
149
59
179
62
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