
 

Број: I-ОП-1-107/14 
Дана: 23. априла 2014. године 
НОВИ САД 
 
Покрајински омбудсман након спроведеног поступка по представци М. А. из 
Бачке Паланке у складу са чланом 33 став 1 алинеја 2 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинском омбудсману (''Службени лист АП Војводине'', бр. 23/2002, 
5/2004, 16/2005 и 18/2009-промена назива акта) Покрајинском секретаријату за 
здравство, социјалну политику и демографију упућује следеће  
 
 

МИШЉЕЊЕ 
 
I Покрајински омбудсман сматра да је Покрајински секретаријат за 
здравство, социјалну политику и демографију недоношењем одлуке по 
расписаном конкурсу за избор директора Геронтолошког центра Бачка 
Паланка у разумном року онемогућио остваривање сврхе поступка за избор 
директора што је довело до правне несигурности подносиоца представке и 
осталих учесника конкурса. 
II Покрајински омбудсман сматра да је потребно да Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију без одлагања 
припреми нацрт решења о именовању директора Геронтолошког центра 
Бачка Паланка у складу са достављеним мишљењем управног одбора по 
конкурсу расписаном 16. октобра 2013. године. 
III Потребно је да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 
политику и демографију у року од 15 дана од дана пријема овог мишљења 
обавести Покрајинског омбудсмана о предузетом. 
IV Ово мишљење биће објављено на интернет страници Покрајинског 
омбудсмана након уручења Покрајинском секретаријату за здравство, 
социјалну политику и демографију. 
        
 

Образложење 
 
 
Покрајинском омбудсману представком се обратио М. А. из Бачке Паланке у којој 
износи притужбу на рад Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију. У представци наводи да је учествовао на конкурсу за 
избор директора Геронтолошког центра Бачка Паланка објављеном 16. октобра 
2013. године којим је одређено да је рок за подношење пријава 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Наводи да је, приликом давања мишљења о избору 



 

кандидата, од укупно седам чланова управног одбора установе четири члана 
гласало за њега, два за другог кандидата, док је један члан био уздржан. Истиче 
да је мишљење управног одбора о избору кандидата достављено Покрајинском 
секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију у октобру 2013. 
године, али да до фебруара 2014. године није именован директор установе.  
 
Поступајући по представци Покрајински омбудсман упутио је захтев 
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију да 
се изјасни о наводима представке. 
 
У изјашњењу се наводи да директор Геронтолошког центра Бачка Паланка није 
именован, да је Влада АП Војводине у међувремену донела Решење број 022-
129/2014 од 5. фебруара 2014. године о именовању председника и чланова 
управног одбора овог геронтолошког центра, те да ће имајући то у виду 
поступити у складу са одредбама чл. 124 и 125 Закона о социјалној заштити 
(''Службени гласник РС'', број 24/2011) и донети решење о именовању 
предложеног кандидата за вршиоца дужности директора.  
 
Према Закону о социјалној заштити директора дома за смештај корисника 
именује оснивач, на основу конкурса, по прибављеном мишљењу управног 
одбора те установе. Ако управи одбор установе нe дoстaви oснивaчу мишљeњe зa 
имeнoвaњe дирeктoрa у рoку oд 15 дaнa oд oкoнчaњa кoнкурсa, oснивaч мoжe 
имeнoвaти дирeктoрa oднoснo вршиoцa дужнoсти дирeктoрa и бeз тoг мишљeњa, 
у склaду сa зaкoнoм. На друга питања о директору установе сходно се примењују 
одредбе овог закона о директору центра за социјални рад. Управни одбор центра 
за социјални рад расписује конкурс за директора најкасније 30 дана пре истека 
мандата раније именованом директору. Ако дирeктoр цeнтрa зa сoциjaлни рaд нe 
будe имeнoвaн у рoку oд 90 дaнa oд истeкa горе наведеног рока, оснивач именује 
вршиоца дужности директора центра за социјални рад.  
 
Иако Законом о социјалној заштити није прописан рок за доношење одлуке по 
расписаном конкурсу за избор директора дома за смештај корисника, 
Покрајински омбудсман је става да је приликом спровођења поступка за 
именовање директора неопходно поступати целисходно, односно у складу са 
начелом ефикасности и одлуку донети у разумном року. Имајући у виду наведено 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 
одлуку по расписаном конкурсу за избор директора Геронтолошког центра Бачка 
Паланка није донео у разумном року, будући да директор није именован, нити је 
конкурс поништен, ни након скоро шест месеци од достављања мишљења 
управног одбора за именовање директора секретаријату. 
 



 

Такође, у периоду од достављања предметног мишљења управног одобора није 
именован вршилац дужности директора геронтолошког центра, иако је истекао 
законом прописан рок. 
 
Недоношење одлуке по расписаном конкурсу довело је до стварања правне 
несигурности и повреде права на правно средство подносиоца представке, али и 
осталих учесника конкурса, с обзиром на то да им је, услед неизвесности 
предметне одлуке, онемогућено да заштите своја права и правне интересе.  
 
На основу свега изнетог Покрајински омбудсман је након завршетка истраге 
одлучио да Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију упути мишљење као у изреци. 
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