
 

НАЦРТ  ЗАКОНA 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА 

 

 

Члан 1. 

 

У Закону о Заштитнику грађана („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 54/07), 

у члану 1. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Све граматички родно опредељене речи у овом закону подразумевају 

природни мушки и женски род лица на која се односе.” 

 

Члан 2. 

 

У члану 6. став 6. тачка 2) реч: „пет” замењује се речју: „десет”. 

 

Члан 3. 

 

У члану 18. став 2. после речи: „Скупштини” додају се речи: „и другим 

органима и организацијама”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Влада, односно надлежни одбор Скупштине и други органи и организације 

су обавезни да размотре иницијативу коју је поднео Заштитник грађана и обавештење о 

томе доставе Заштитнику грађана у року од 60 дана од дана подношења иницијативе.” 

 

Члан 4. 

 

У члану 20. став 1. мења се и гласи: 

„Заштитник грађана је овлашћен да јавно препоручи разрешење 

функционера, односно предложи покретање дисциплинског поступка против запосленог у 

органу управе, ради утврђивања одговорности функционерa, односно запосленог у органу 

управе због повреде права грађана или пропуста којим му је причињена материјална или 

друга штета већих размера, ако такву повреду или пропуст одбија или пропушта да 

отклони по препоруци Заштитника грађана, или ако на други начин не извршава обавезу 

сарадње са заштитником грађана.”  

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Надлежни орган дужан је да Заштитника грађана обавести о одлуци по 

препоруци за разрешење, односно о покретање дисциплинског поступка, у року од 60 дана 

од дана пријема препоруке, односно иницијативе. ” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 5. 

У члану 21. став 1. мења се и гласи: 

„Руководилац органа управе дужан је да обезбеди сарадњу са Заштитником 

грађана тако што ће омогућити несметан приступ просторијама, простору и опреми коју 



користи и одредити лица која ће давати одговоре и тачне и потпуне податке који се односе 

на поступак који се води од стране Заштитника грађана, без обзира на степен њихове 

тајности, у складу са законом којим се уређује тајност података.” 

У ставу 3. на крају текста, тачка се замењује запетом и додају речи: „у 

складу са законом којим се уређује тајност података.” 

 

Члан 6. 

 

Члан 22. мења се и гласи:  

„Заштитник грађана има право ненајављеног, ненадзираног и на други 

начин несметаног приступа и прегледа било ког места у коме се налазе или се могу 

налазити лица лишена слободе, а посебно места за задржавање одређеног од стране 

службених лица полиције или војне полиције, заводима за извршење кривичних санкција, 

психијатријским болницама, стационарним установама социјалне заштите и центрима за 

азил. 

Заштитник грађана има право да са лицима које затекне на местима из става 

1. овог члана разговара насамо, као и да приступи свим документима и подацима који се 

на таквим местима налазе, без обзира на степен њихове тајности, у складу са законом 

којим се уређује тајност података. 

Подаци прикупљени, утврђени, односно документовани у вези са 

чињеницама и околностима у вршењу функције Заштитника грађана из ст. 1. и 2. овог 

члана обрађују се и чувају у складу са прописима који уређују тајност података и заштиту 

података о личности.” 

 

Члан 7. 

 

 У члану 25. став 2. мења се и гласи:„ Ако се ради о повреди права детета, 

притужбу из става 1. овог члана  поред малолетног лица може поднети и његов родитељ, 

односно законски заступник, а ако се ради о повреди права правног лица, притужбу може 

поднети лице овлашћено за заступање тог правног лица.”  

 

Члан 8. 

 

У члану 28. став 1. речи: „је дужан да поступи” замењују се речима: „ће 

покренути поступак контроле рада органа управе”. 

У ставу 1. тачка 4) мења се и гласи:  

„4) ако је притужбу поднело неовлашћено лице;” 

После тачке 5) додају се тач. 6) и 7) које гласе: 

„6) ако је притужба очигледно неоснована и из њених навода не произлази 

да је дошло до повреде права грађана услед незаконитог или неправилног рада органа 

управе; 

7) ако подносилац притужбе износи очигледно нетачне тврдње или податке 

или се увредљиво изражава о Републици Србији, њеним органима и грађанима Републике 

Србије.” 

Став 2. мења се и гласи: 



„Ако због неког од разлога из става 1. овог члана нема основа за вођење 

поступка контроле рада органа управе, Заштитник грађана ће о томе обавестити 

подносиоца притужбе, уз навођење разлога за то.”  

 

Члан 9. 

 

Члан 30. мења се и гласи: 

„Ако орган кога Заштитник грађана обавести о покретању поступка 

контроле одмах отклони недостатак у свом раду и о томе обавести Заштитника грађана, 

Заштитник грађана ће окончати поступак и о томе обавестити орган управе и подносиоца 

притужбе.  

Уколико Заштитник грађана оцени да, упркос обавештењу органа управе, 

пропуст није отклоњен или није отклоњен у целости, односно у мери у којој је то могуће, 

наставиће поступак контроле.” 

 

Члан 10. 

 

После члана 32. додају се Глава IVа и члан 32а који гласе: 

„IVа ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ 

Члан 32а 

Заштитник грађана може, у нарочито оправданим случајевима, да органу 

управе не открије  идентитет подносиоца притужбе. 

Заштитник грађана је овлашћен да органу управе против кога је поднета 

притужба укаже да подносилац притужбе не сме трпети штетне последице због тога што 

је указао на кршење закона и неправилности у раду органа управе. 

Ако функционер прекрши забрану из става 2. овог члана, Заштитник грађана 

ће јавно препоручити разрешење функционера.” 

 

Члан 11. 

 

У члану 38. став 5. брише се и додају нови ст. 5-12. који гласе: 

„У Стручној служби Заштитника грађана на пословима од непосредног 

значаја за вршење законом утврђених контролних функција Заштитника грађана раде 

овлашћена лица.  

Општим актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

Стручне службе Заштитника грађана посебно се утврђују радна места на којима раде 

овлашћена лица, услови за заснивање радног односа на тим радним местима а она се деле, 

у зависности од сложености послова, овлашћења и одговорности, на радна места на 

положају и извршилачка радна места. 

Послови овлашћеног лица који се обављају у Стручној служби Заштитника 

грађана у вршењу законом утврђених контролних функција по налогу Заштитника 

грађана, јесу:  

1) приступање просторијама, просторима и опреми коју користе органи 

управе; 



2) обављање разговора са функционерима и запосленима у органима 

управе и другим правним лицима, као и са физичким лицима која обављају послове по 

налогу органа управе; 

3) утврђивање идентитета функционера и запослених, односно лица 

која обављају послове по налогу органа управе; 

4) вршење увида у документа којима располажу органи управе и 

копирају их; 

5) прикупљање свих других података од значаја за поступак који се 

води, односно за остварење циља превентивног деловања; 

6) утврђивање и документовање свих других чињеница и околности од 

значаја за оцену Заштитника грађана о основаности притужбе и о поступању органа 

управе по датој препоруци.  

Овлашћена лица имају службену легитимацију и значку чији садржај и 

изглед ближе уређује Заштитник грађана својом одлуком која се објављује у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

При обављању послова од непосредног значаја за вршење законом 

утврђених контролних функција Заштитника грађана, овлашћена лица су дужна да се 

легитимишу службеном легитимацијом и значком и покажу налог Заштитника грађана. 

На генералног секретара и остале запослене у стручној служби Заштитника 

грађана сходно се примењују прописи којима се уређују радни односи у државним 

органима и прописи о признањима за обављање послова у државним органима.” 

 

Члан 12. 

 

После члана 38. додају се Глава VIIIa и члан 38а који гласе: 

 

„VIIIa КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38а 

 

 

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 

одговорно лице у органу управе који га је начинио ако орган управе:  

1) не омогући несметан приступ просторијама и простору (члан 21. став 

1); 

2) не одговори на сва питања и не да тачно и потпуно све податке у вези 

са поступком (члан 21. став 1); 

3) не омогући разговор са запосленим (члан 21. став 2); 

4) не омогући несметан приступ заводима за извршење санкција и 

другим местима на којима се налазе лица која су лишена слободе (члан 22. став 1); 

5) не омогући разговор насамо са лицем лишеним слободе или не 

омогући приступ свим документима и подацима (члан 22. став 2); 

6) не одговори на све захтеве Заштитника грађана или не достави све 

тражене информације и списе у року који он одреди, односно достави непотпуне или 

нетачне информације и списе (члан 29. став 2); 



7) не обавести Заштитника грађана у остављеном року о томе да ли је 

поступио по примљеној препоруци и отклонио недостатак, односно не обавести га о 

разлозима због којих није поступио по препоруци (члан 31. став 3); 

8) ако не обавести Заштитника грађана о поступању по поднетом 

предлогу, односно иницијативи (члан 20. ст. 1. и 2).” 

 

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 13. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ИЛИ ДОПУЊУЈУ     
 

 

Члан 1. 

 

Овим законом установљава се 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 

(у даљем тексту: органи управе). 

Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских 

слобода и права. 

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 

управе из става 1. овог члана. 

СВЕ ГРАМАТИЧКИ РОДНО ОПРЕДЕЉЕНЕ РЕЧИ У ОВОМ ЗАКОНУ 

ПОДРАЗУМЕВАЈУ ПРИРОДНИ МУШКИ И ЖЕНСКИ РОД ЛИЦА НА КОЈА СЕ 

ОДНОСЕ. 

 

 

Члан 6. 

 

Заштитник грађана има четири заменика који му помажу у обављању 

послова утврђених овим законом, у оквиру овлашћења која им он пренесе. 

Приликом преношења овлашћења заменицима, Заштитник грађана посебно 

води рачуна о томе да се обезбеди одређена специјализација за обављање послова из 

надлежности Заштитника грађана, нарочито у погледу заштите права лица лишених 

слободе, равноправности полова, права детета, права припадника националних мањина и 

права особа са инвалидитетом. 

Заштитник грађана одређује заменика који ће га замењивати у случају 

његове одсутности или спречености да обавља послове. 

Заменике Заштитника грађана бира Скупштина већином гласова свих 

народних посланика, на предлог Заштитника грађана. 

Заменици Заштитника грађана бирају се на време од пет година и исто лице 

може највише два пута узастопно бити бирано на ову функцију. 

За заменика Заштитника грађана може бити изабран држављанин Републике 

Србије који испуњава следеће услове: 

1) да има високу стручну спрему; 

2) да има најмање пет ДЕСЕТ година искуства у области која је од значаја за 

обављање послова из надлежности Заштитника грађана; 

3) да поседује високе моралне и стручне квалитете; 

4) да има запажено искуство у заштити права грађана. 

 

 

 

Члан 18. 

 

Заштитник грађана има право предлагања закона из своје надлежности. 

Заштитник грађана је овлашћен да Влади односно Скупштини И ДРУГИМ 

ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА поднесе иницијативу за измену или допуну закона и 

других прописа и општих аката, ако сматра да до повреде права грађана долази због 

недостатака у прописима, као и да иницира доношење нових закона, других прописа и 

општих аката, када сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана. 

Влада, односно надлежни одбор Скупштине, су обавезни да разматрају 

иницијативе које подноси Заштитник грађана. ВЛАДА, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОДБОР 

СКУПШТИНЕ И ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУ ОБАВЕЗНИ ДА РАЗМОТРЕ 

ИНИЦИЈАТИВУ КОЈУ ЈЕ ПОДНЕО ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА И ОБАВЕШТЕЊЕ О 

ТОМЕ ДОСТАВЕ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА 

ПОДНОШЕЊА ИНИЦИЈАТИВЕ. 



Заштитник грађана је овлашћен да у поступку припреме прописа даје 

мишљење Влади и Скупштини на предлоге закона и других прописа, ако се њима уређују 

питања која су од значаја за заштиту права грађана. 

 

Члан 20. 

 

Заштитник грађана је овлашћен да јавно препоручи разрешење функционера 

који је одговоран за повреду права грађана, односно да иницира покретање дисциплинског 

поступка против запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за учињену 

повреду и то ако из поновљеног понашања функционера или запосленог произилази 

намера да одбијају сарадњу са Заштитником грађана или ако се утврди да је учињеном 

повредом грађанину причињена материјална или друга штета већих размера. 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА ЈАВНО ПРЕПОРУЧИ РАЗРЕШЕЊЕ 

ФУНКЦИОНЕРА, ОДНОСНО ПРЕДЛОЖИ ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ 

ПОСТУПКА ПРОТИВ ЗАПОСЛЕНОГ У ОРГАНУ УПРАВЕ, РАДИ УТВРЂИВАЊА 

ОДГОВОРНОСТИ ФУНКЦИОНЕРA, ОДНОСНО ЗАПОСЛЕНОГ У ОРГАНУ УПРАВЕ 

ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА ГРАЂАНА ИЛИ ПРОПУСТА КОЈИМ МУ ЈЕ ПРИЧИЊЕНА 

МАТЕРИЈАЛНА ИЛИ ДРУГА ШТЕТА ВЕЋИХ РАЗМЕРА, АКО ТАКВУ ПОВРЕДУ 

ИЛИ ПРОПУСТ ОДБИЈА ИЛИ ПРОПУШТА ДА ОТКЛОНИ ПО ПРЕПОРУЦИ 

ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, ИЛИ АКО НА ДРУГИ НАЧИН НЕ ИЗВРШАВА ОБАВЕЗУ 

САРАДЊЕ СА ЗАШТИТНИКОМ ГРАЂАНА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДУЖАН ЈЕ ДА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

ОБАВЕСТИ О ОДЛУЦИ ПО ПРЕПОРУЦИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ, ОДНОСНО О 

ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА, У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА 

ПРИЈЕМА ПРЕПОРУКЕ, ОДНОСНО ИНИЦИЈАТИВЕ.  

Ако нађе да у радњама функционера или запосленог у органу управе има 

елемената кривичног или другог кажњивог дела, Заштитник грађана је овлашћен да 

надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног 

или другог одговарајућег поступка. 

 

 

 

Члан 21. 
 

Органи управе имају обавезу да сарађују са Заштитником грађана и да му 

омогуће приступ просторијама и ставе на располагање све податке којима 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 

законом. РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНА УПРАВЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ САРАДЊУ 

СА ЗАШТИТНИКОМ ГРАЂАНА ТАКО ШТО ЋЕ ОМОГУЋИТИ НЕСМЕТАН 

ПРИСТУП ПРОСТОРИЈАМА, ПРОСТОРУ И ОПРЕМИ КОЈУ КОРИСТИ И ОДРЕДИТИ 

ЛИЦА КОЈА ЋЕ ДАВАТИ ОДГОВОРЕ И ТАЧНЕ И ПОТПУНЕ ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ 

ОДНОСЕ НА ПОСТУПАК КОЈИ СЕ ВОДИ ОД СТРАНЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, 

БЕЗ ОБЗИРА НА СТЕПЕН ЊИХОВЕ ТАЈНОСТИ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ 

СЕ УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА. 

Заштитник грађана има право да обави разговор са сваким запосленим у 

органу управе када је то од значаја за поступак који води. 



Заштитник грађана, односно заменик Заштитника грађана је дужан да и 

након престанка функције чува као тајну податке до којих дође у вршењу своје функције, 

У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА. 

Обавеза чувања тајне односи се и на запослене у стручној служби 

Заштитника грађана 
 

Члан 22. 
 

Заштитник грађана 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. ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ИМА ПРАВО 

НЕНАЈАВЉЕНОГ, НЕНАДЗИРАНОГ И НА ДРУГИ НАЧИН НЕСМЕТАНОГ 

ПРИСТУПА И ПРЕГЛЕДА БИЛО КОГ МЕСТА У КОМЕ СЕ НАЛАЗЕ ИЛИ СЕ МОГУ 

НАЛАЗИТИ ЛИЦА ЛИШЕНА СЛОБОДЕ, А ПОСЕБНО МЕСТА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ 

ОДРЕЂЕНОГ ОД СТРАНЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ПОЛИЦИЈЕ ИЛИ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ, 

ЗАВОДИМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПСИХИЈАТРИЈСКИМ 

БОЛНИЦАМА, СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И 

ЦЕНТРИМА ЗА АЗИЛ. 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ИМА ПРАВО ДА СА ЛИЦИМА КОЈЕ ЗАТЕКНЕ 

НА МЕСТИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА РАЗГОВАРА НАСАМО, КАО И ДА 

ПРИСТУПИ СВИМ ДОКУМЕНТИМА И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ НА ТАКВИМ 

МЕСТИМА НАЛАЗЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА СТЕПЕН ЊИХОВЕ ТАЈНОСТИ, У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА. 

ПОДАЦИ ПРИКУПЉЕНИ, УТВРЂЕНИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТОВАНИ 

У ВЕЗИ СА ЧИЊЕНИЦАМА И ОКОЛНОСТИМА У ВРШЕЊУ ФУНКЦИЈE 

ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ОБРАЂУЈУ СЕ И ЧУВАЈУ У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА И ЗАШТИТУ 

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. 

 
 

Члан 25. 
 

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 

ПОРЕД малолетног лица може поднети И његов родитељ, односно законски заступник, а 

ако се ради о повреди права правног лица, притужбу може поднети лице овлашћено за 

заступање тог правног лица. 

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. 

Изузетно, Заштитник грађана може покренути поступак и пре него што су 

исцрпљена сва правна средства, 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. 



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. 

 

Члан 28. 

 

Заштитник грађана је дужан да поступи ЋЕ ПОКРЕНУТИ ПОСТУПАК 

КОНТРОЛЕ РАДА ОРГАНА УПРАВЕ 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, а нису испуњени услови из члана 25. став 5. овог закона; 

4) ако је притужба анонимна АКО ЈЕ ПРИТУЖБУ ПОДНЕЛО 

НЕОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ; 

5) ако притужба не садржи потребне податке за поступање, а подносилац 

недостатак не отклони ни у накнадном року одређеном за допуну притужбе, нити се 

обрати служби Заштитника грађана за стручну помоћ у отклањању недостатка; 

6) АКО ЈЕ ПРИТУЖБА ОЧИГЛЕДНО НЕОСНОВАНА ИЛИ ИЗ ЊЕНИХ 

НАВОДА НЕ ПРОИЗЛАЗИ ДА ЈЕ ДОШЛО ДО ПОВРЕДЕ ПРАВА ГРАЂАНА УСЛЕД 

НЕЗАКОНИТОГ ИЛИ НЕПРАВИЛНОГ РАДА ОРГАНА УПРАВЕ; 

7) АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИТУЖБЕ ИЗНОСИ ОЧИГЛЕДНО НЕТАЧНЕ 

ТВРДЊЕ ИЛИ ПОДАТКЕ ИЛИ СЕ УВРЕДЉИВО ИЗРАЖАВА О РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 

ЊЕНИМ ОРГАНИМА И ГРАЂАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

Ако због неког од разлога из става 1. овог члана нема основа за поступање 

Заштитника грађана, Заштитник грађана ће одбацити притужбу, о чему је дужан да 

обавести подносиоца, уз навођење разлога за одбацивање АКО ЗБОГ НЕКОГ ОД 

РАЗЛОГА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕМА ОСНОВА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

КОНТРОЛЕ РАДА ОРГАНА УПРАВЕ, ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ЋЕ О ТОМЕ 

ОБАВЕСТИТИ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ, УЗ НАВОЂЕЊЕ РАЗЛОГА ЗА ТО. 

 

Члан 30. 

 

Ако орган против којег је поднета притужба сам отклони недостатке, 

Заштитник грађана ће о томе обавестити подносиоца притужбе и оставити му рок од 15 

дана да се изјасни да ли је таквим поступком задовољан. 

Ако подносилац притужбе одговори да је задовољан начином на који је 

отклоњен недостатак, као и ако подносилац притужбе уопште не одговори у остављеном 

року, Заштитник грађана ће обуставити поступак. 

АКО ОРГАН КОГА ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОБАВЕСТИ О 

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА КОНТРОЛЕ ОДМАХ ОТКЛОНИ НЕДОСТАТАК У СВОМ 

РАДУ И О ТОМЕ ОБАВЕСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ЋЕ 

ОКОНЧАТИ ПОСТУПАК И О ТОМЕ ОБАВЕСТИТИ ОРГАН УПРАВЕ И 

ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ.  

УКОЛИКО ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОЦЕНИ ДА, УПРКОС 

ОБАВЕШТЕЊУ ОРГАНА УПРАВЕ, ПРОПУСТ НИЈЕ ОТКЛОЊЕН ИЛИ НИЈЕ 



ОТКЛОЊЕН У ЦЕЛОСТИ, ОДНОСНО У МЕРИ У КОЈОЈ ЈЕ ТО МОГУЋЕ, 

НАСТАВИЋЕ ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ. 
 

IVА ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ 

ЧЛАН 32А 

 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА МОЖЕ, У НАРОЧИТО ОПРАВДАНИМ 

СЛУЧАЈЕВИМА, ДА ОРГАНУ УПРАВЕ НЕ ОТКРИЈЕ  ИДЕНТИТЕТ ПОДНОСИОЦА 

ПРИТУЖБЕ. 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА ОРГАНУ УПРАВЕ 

ПРОТИВ КОГА ЈЕ ПОДНЕТА ПРИТУЖБА УКАЖЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИТУЖБЕ 

НЕ СМЕ ТРПЕТИ ШТЕТНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗБОГ ТОГА ШТО ЈЕ УКАЗАО НА КРШЕЊЕ 

ЗАКОНА И НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ ОРГАНА УПРАВЕ. 

 

АКО ФУНКЦИОНЕР ПРЕКРШИ ЗАБРАНУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ЋЕ ЈАВНО ПРЕПОРУЧИТИ РАЗРЕШЕЊЕ ФУНКЦИОНЕРА. 
 

 

 

 

Члан 38. 

 

За вршење стручних и административних послова образује се стручна 

служба Заштитника грађана. 

Радом стручне службе руководи генерални секретар, који мора бити лице са 

завршеним правним факултетом, најмање пет година радног искуства и који мора 

испуњавати услове за рад у органима државне управе. 

Заштитник грађана доноси општи акт о организацији и систематизацији 

послова стручне службе, на који сагласност даје Народна скупштина. 

Заштитник грађана доноси одлуку о пријему у радни однос запослених у 

стручној служби. 

На генералног секретара и остале запослене у стручној служби Заштитника 

грађана примењују се прописи којима се уређују радни односи у државним органима. 

У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА НА ПОСЛОВИМА ОД 

НЕПОСРЕДНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ВРШЕЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ КОНТРОЛНИХ 

ФУНКЦИЈА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА РАДЕ ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА.  

ОПШТИМ АКТОМ О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА ПОСЕБНО СЕ УТВРЂУЈУ РАДНА МЕСТА НА КОЈИМА РАДЕ 

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА, УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ТИМ 

РАДНИМ МЕСТИМА, А ОНА СЕ ДЕЛЕ, У ЗАВИСНОСТИ ОД СЛОЖЕНОСТИ 

ПОСЛОВА, ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ, НА РАДНА МЕСТА НА ПОЛОЖАЈУ 

И ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА. 

ПОСЛОВИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У СТРУЧНОЈ 

СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ЗАКОНОМ УТРЂЕНИХ 

КОНТРОЛНИХ ФУНКЦИЈА ПО НАЛОГУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, ЈЕСУ: 



                     1) ПРИСТУПАЊЕ ПРОСТОРИЈАМА, ПРОСТОРИМА И ОПРЕМИ КОЈУ 

КОРИСТЕ ОРГАНИ УПРАВЕ; 

                     2) ОБАВЉАЊЕ РАЗГОВОРА СА ФУНКЦИОНЕРИМА И 

ЗАПОСЛЕНИМА У ОРГАНИМА УПРАВЕ И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, КАО 

И СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ОРГАНА 

УПРАВЕ; 

                     3) УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ФУНКЦИОНЕРА И ЗАПОСЛЕНИХ, 

ОДНОСНО ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ОРГАНА УПРАВЕ; 

                     4) ВРШЕЊЕ УВИДА У ДОКУМЕНТА КОЈИМА РАСПОЛАЖУ ОРГАНИ 

УПРАВЕ И КОПИРАЈУ ИХ; 

                     5) ПРИКУПЉАЊЕ СВИХ ДРУГИХ ПОДАТАКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ПОСТУПАК КОЈИ СЕ ВОДИ, ОДНОСНО ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉА 

ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА; 

                     6) УТВРЂИВАЊЕ И ДОКУМЕНТОВАЊЕ СВИХ ДРУГИХ ЧИЊЕНИЦА 

И ОКОЛНОСТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОЦЕНУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА О 

ОСНОВАНОСТИ ПРИТУЖБЕ И О ПОСТУПАЊУ ОРГАНА УПРАВЕ ПО ДАТОЈ 

ПРЕПОРУЦИ.  

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ИМАЈУ СЛУЖБЕНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ И ЗНАЧКУ 

ЧИЈИ САДРЖАЈ И ИЗГЛЕД БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА СВОЈОМ 

ОДЛУКОМ КОЈА СЕ ОБЈАВЉУЈЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ“. 

ПРИ ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ОД НЕПОСРЕДНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

ВРШЕЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ КОНТРОЛНИХ ФУНКЦИЈА ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА, ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА СУ ДУЖНА ДА СЕ ЛЕГИТИМИШУ СЛУЖБЕНОМ 

ЛЕГИТИМАЦИЈОМ И ЗНАЧКОМ И ПОКАЖУ НАЛОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА. 

НА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ У СТРУЧНОЈ 

СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПРОПИСИ КОЈИМА 

СЕ УРЕЂУЈУ РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ПРОПИСИ О 

ПРИЗНАЊИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА. 

 

VIIIА КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ЧЛАН 38А 

 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 5.000 ДО 150.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОРГАНУ УПРАВЕ КОЈИ ГА ЈЕ НАЧИНИО АКО 

ОРГАН УПРАВЕ:  

1) НЕ ОМОГУЋИ НЕСМЕТАН ПРИСТУП ПРОСТОРИЈАМА И 

ПРОСТОРУ (ЧЛАН 21. СТАВ 1. ); 

2) НЕ ОДГОВОРИ НА СВА ПИТАЊА И НЕ ДА ТАЧНО И ПОТПУНО 

СВЕ ПОДАТКЕ У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ (ЧЛАН 21. СТАВ 1. ); 

3) НЕ ОМОГУЋИ РАЗГОВОР СА ЗАПОСЛЕНИМ (ЧЛАН 21. СТАВ 2); 

4) НЕ ОМОГУЋИ НЕСМЕТАН ПРИСТУП ЗАВОДИМА ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ САНКЦИЈА И ДРУГИМ МЕСТИМА НА КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ ЛИЦА 

КОЈА СУ ЛИШЕНА СЛОБОДЕ (ЧЛАН 22. СТАВ 1); 



5) НЕ ОМОГУЋИ РАЗГОВОР НАСАМО СА ЛИЦЕМ ЛИШЕНИМ 

СЛОБОДЕ ИЛИ НЕ ОМОГУЋИ ПРИСТУП СВИМ ДОКУМЕНТИМА И ПОДАЦИМА 

(ЧЛАН 22. СТАВ 2); 

6) НЕ ОДГОВОРИ НА СВЕ ЗАХТЕВЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

ИЛИ НЕ ДОСТАВИ СВЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И СПИСЕ У РОКУ КОЈИ ОН 

ОДРЕДИ, ОДНОСНО ДОСТАВИ НЕПОТПУНЕ ИЛИ НЕТАЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И 

СПИСЕ (ЧЛАН 29. СТАВ 2); 

7) НЕ ОБАВЕСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ОСТАВЉЕНОМ 

РОКУ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ ПОСТУПИО ПО ПРИМЉЕНОЈ ПРЕПОРУЦИ И ОТКЛОНИО 

НЕДОСТАТАК, ОДНОСНО НЕ ОБАВЕСТИ ГА О РАЗЛОЗИМА ЗБОГ КОЈИХ НИЈЕ 

ПОСТУПИО ПО ПРЕПОРУЦИ (ЧЛАН 31. СТАВ 3); 

8) АКО НЕ ОБАВЕСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА О ПОСТУПАЊУ 

ПО ПОДНЕТОМ ПРЕДЛОГУ, ОДНОСНО ИНИЦИЈАТИВИ. (ЧЛАН 20. СТ. 1. И 2). 

 

 

 

 

 

 
 


