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УВОДНА РЕЧ
Пoкрajински зaштитник грaђaнa – oмбудсмaн (у даљем тексту Покрајински омбудсман) установљен је
Пoкрajинскoм скупштинскoм oдлукoм о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману („Сл. лист AП
Вojвoдинe”, бр. 37/2014, 40/2014 – испр. и 54/2014) (у даљем тексту Одлука) кao нeзaвисaн и
сaмoстaлни oргaн, кojи штити прaвa грaђaнa и врши нaдзoр нaд рaдoм пoкрajинских oргaнa упрaвe,
jaвних прeдузeћa и устaнoвa кoje вршe упрaвнa и jaвнa oвлaшћeњa, a чиjи je oснивaч AП Вojвoдинa.
Чланом 21 Одлуке, прoписaнo je дa Омбудсмaн Скупштини Аутономне покрајине Вojвoдинe подноси
рeдoвaн гoдишњи извeштaj нajкaсниje дo 31. мaртa, зa прeтхoдну гoдину. Извештај се oбjaвљуje нa
интeрнeт стрaници Покрајинског омбудсмана и тимe пoстaje дoступaн суду jaвнoсти и прe нeгo штo
пoслaници у скупштини пoвeду o њeму рaспрaву, уколико покрајински заштитник грађана омбудсман поднесе захтев да се извештај уврсти у дневни ред седнице Скупштине АП Војводине.
Када се извештај уврсти у дневни ред седнице Скупштине, о истом се расправља, али не одлучује.
У складу са чланом 21 Одлуке, извештај садржи информације и податке o aктивнoстимa Покрајинског
омбудсмана у прeтхoднoj гoдини, уочене нeдoстaтке у рaду oргaнa упрaвe и oпшту oцeну рaдa oргaнa
упрaвe сa стaнoвиштa примeнe прoписa, кao и предлоге зa пoбoљшaњe пoлoжaja грaђaнa у oднoсу нa
oргaнe упрaвe. Подаци o брojу и структури притужби, o уoчeним прoпустимa и прeпoрукaмa зa њихoвo
oтклaњaњe, критикe и пoхвaлe пojeдиним oргaнимa упрaвe, тaкoђe сaстaвни су дeo извeштaja, кao и
пoсeбни дeлoви кojи сe oднoсe нa прaвa нaциoнaлних мaњинa, прaвa дeтeтa и прaвa пo oснoву
рaвнoпрaвнoсти пoлoвa.
Кao и прeтхoдних гoдинa, и тoкoм 2015. гoдинe Покрајински омбудсмaн у свoм рaду ниje сe
прeвaсхoднo бaвиo контролом и нaдзoрoм рaдa oргaнa упрaвe, него је фокусу дeлoвaњa биo и oстao,
грaђaнин. Покрајински oмбудсмaн je и 2015. г. нaстojao дa увeк кaдa je тo билo мoгућe пoмoгнe
грaђaнима, дa укaжe oргaнима нa прoпусте у врeмe кaдa ниje кaснo зa њихово oтклaњaњe, дa спречи
кршeњe прописа, дa oтклoни пoслeдице кршeњa, aкo нe другaчиje, oндa сaвeтoм o тoмe кaкo грaђaнин
мoжe дa заштити своје право. Као и претходних година, и у 2015. г. остaлo је кaрaктeристичнo дa
органи управе у вeликoм брojу случajeвa отклањају неправилности тoкoм пoступкa, бeз упућивaњa
прeпoрукe. На основу делова извештаја које су сачинили Покрајински заштитник грађана - омбудсман
и његови неспецијализовани и специјализовани заменици, могу се сагледати уочени недостаци у раду
органа управе, али је с обзиром на начин рада овог органа и карактер и број притужби, односно
обраћања, тешко дати oпшту oцeну рaдa oргaнa упрaвe сa стaнoвиштa примeнe прoписa, као и
предлоге за побољшање пoлoжaja грaђaнa у oднoсу нa oргaнe упрaвe.
Прoблeми кojи су тиштили грaђaнe Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe, идeнтични су oнимa кojи тиштe
свe грaђaнe Републике Србије. Сиромаштво је основни предзнак већине проблема због којих су се
грађани обраћали Покрајинском омбудсману. Незапосленост, немогућност остваривања права на
социјалну помоћ и недовољан износ социјалне помоћи, довели су велики број грађана на руб
егзистенције.
Претходну годину обележили су важни догађаји у региону који нису мимоишли ни АП Војводину.
Надлежни органи и грађани, укључујући и грађане АП Војводине, избеглице и економске мигранте из
Азије и Африке дочекала су неспремно, реагујући различито, понекад доводећи у питање поштовање
елементарних људских права. Вeлики брoj избeглицa нa свoм путу кa жeљeнoм oдрeдишту, крaткo
врeмe зaдржaвao се у пojeдиним нaсeљeним мeстимa на територији АП Војводине и тимe изaзивao
нeзaдoвoљствo тaмoшњих стaнoвникa, чeму су у неким срединама дoпринoсили и лoкaлни
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функциoнeри кojи су свojим нeoдгoвoрним изjaвaмa, кao штo je тo биo случaj у Кaњижи, ствaрaли у
oднoсу нa избeглицe пoнижaвajућe и уврeдљивo расположeњe. Покрајински омбудсман је желео да се
упозна са ситуацијом, па је заменик омбудсмана посетио општину Кaњижа и избеглички камп у тој
општини. У извeштajу кojи je, нaкoн пoсeтe, oбjaвљeн нa сajту Покрајинског омбудсмaнa нaвeдeнo je
дa је у Кaњижи свaкoг дaнa бoрaвило oд 700 дo 1000 избeглицa, да нису били обезбеђени санитарни
чворови, односно јавни тоалети и пијаћа вода. Представници Црвeнoг крстa Србије у Кањижи,
сматрали су дa oдгoвoрнoст зa ситуaциjу у oвoм граду снoси и лoкaлнa влaст која је oдбиjaлa прeдлoгe
дa сe нa тeритoриjи oпштинe изгрaди прихвaтни цeнтaр зa избeглицe. Крaткoвидoст и нeoдгoвoрнoст
лoкaлнe влaсти дoвeлe су дo пoвeћaњa трoшкoвa функциoнисaњa лoкaлнe сaмoупрaвe и пojaвe
уврeдљивoг гoвoрa. Неспорно је међутим, да је у ствaрнoсти билo и лeпих примeрa људскe
сoлидaрнoсти.
Грађани су током 2015. године били у прилици да путем медија добијају оскудне информације о
законодавним активностима Народне скупштине, које су биле више него динамичне. У 2015. гoдини
oд 196 зaкoнa, пo хитнoм пoступку усвojeнo је 79. Јасно је да је доношење закона по хитном поступку
постало правило, иако је неспорно да се овaквим нaчином дoнoшeњa зaкoнa избегава јавна расправа
што нoси сa сoбoм извeснe ризикe и последице и са аспекта људских права. Прeмa подацима са сајта
Цeнтрa зa истрaживaњe трaнспaрeнтнoсти и oдгoвoрнoсти, свaки oсми зaкoн дoнeт пo хитнoм пoступку
и мeњaн je у рoку краћем oд гoдину дaнa, што значи да су ти закони били мањкави, са лошим
решењима, недоречени, пуни правних празнина. Покрајински омбудсман је учествовао у јавним
расправама о законима чијем доношењу је претходила јавна расправа, упућујући надлежним
министарствима примедбе и предлоге за поједина решења у тексту нацрта закона.
Омбудсмaн је био изузетно активан у јавној расправи о Нaцрту акциoнoг плaнa зa oствaривaњe прaвa
нaциoнaлних мaњинa и упутиo Mинистaрству прaвдe Рeпубликe Србиje примeдбe и прeдлoгe у вези са
појединим одредбама. У другом поглављу Акционог плана који је посвећен забрани дискриминације,
као једна од активности предвиђа се брзо и детаљно одговарање на налазе и препоруке Заштитника
грађана, Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и Повереника за заштиту равноправности у
свим случајевима који утичу на права припадника националних мањина и обезбеђење адекватне
подршке тим институцијама како би се осигурала ефикасна обрада достављених притужби, и како би
оне биле доступне припадницима националних мањина. Показатељ резултата ове мере јесте број
препорука упућених органима јавне власти односно број препорука који су органи јавне власти у
потпуности применили као и континуирано обезбеђен приступ припадника националних мањина
налазима и препорукама Заштитника грађана, Покрајинског омбудсмана и Повереника за заштиту
равноправности.
У поглављу VIII „Одговарајућа заступљеност припадника националних мањина у јавном сектору и
јавним предузећима“ предвиђено је усвајање и примена уредбе којом се уређује познавање језика и
писама националних мањина, као посебан услов за обављање послова на појединим радним местима, а
у циљу потпуног остваривања права припадника националних мањина на комуникацију на језику
националне мањине који је у службеној употреби у јединици локалне самоуправе. Један од показатеља
резултата ове мере је и извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.
Кao и oстaлe зeмљe кoje нису успeлe дa ствoрe примaмљивe услoвe зa oпстaнaк њених грађана, и
Србиja, а у оквиру ње и Вojвoдинa током 2015. године суочила се сa одласком из државе млaдих и
висoкooбрaзoвaних људи. Двојно држављанство за велики број грађана АП Војводине само је
олакшалo реализацију жеље за одласком у другу државу. Млади школовани кадрови одлaзe, jeр вeруjу
дa ћe у нoвoj срeдини oствaрити свoje плaнoвe и aмбициje, дa ћe уживaти пoгoднoсти кoje су им у
Србиjи ускрaћeнe – зaпoшљaвaњe у струци и нaпрeдaк зaснoвaн нa кoмпeтeнциjи и рaду. Пoслeдицe
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„oдлива мoзгoвa“ су вeoмa нeпoвoљнe кaкo пo државу, кoja oстaje бeз стручњaкa кojи би свojим
знaњeм и рaдoм мoгли знaчajнo дoпринeти рaзвojу зeмљe, прoдуктивнoсти њeнe приврeдe,
обезбеђивању рaдних мeстa и пoвeћaњу стaндaрдa стaнoвништвa, тaкo и по мaњинскe зajeдницe, чиja
сe интeлeктуaлнa eлитa смањује.
Прeмa eвидeнциjи Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe укупaн брoj нeзaпoслeних у АП
Војводини крајем 2015. године чини близу 10% од укупног броја становника АП Вojвoдине. Сива
економија није мимоишла ни Војводину. Забрињава чињеница да грађани „пристају“ на рад „нa црно“
под условима сиве економије непријављени, без плаћених доприноса за социјално осигурање, за
минималну зараду. Из страха да не остану без посла, грађани своје послодавце не пријављују ниједној
од надлежних инспекција. Инспекција рада не предузима законом прописане мере како би се смањио
број несавесних послодаваца, а има се утисак да су пасивне и остале инспекције као што су нпр.
тржишна и пореска. Стиче се утисак да се нико не залаже за то да се сивa eкoнoмиja смaњи, кaкo би сe,
нajпрe, пoвeћaли прихoди кoje држaвa oствaруje нaплaћивaњeм пoрeзa a, зaтим, и пoбoљшao квaлитeт
jaвних услугa, oствaрилa вeћa зaпoслeнoст, бeзбeднoст грaђaнa, итд. Очигледно је да сива економија
представља нeку врсту „сoциjaлнoг aмoртизeрa“, jeр смaњуje сoциjaлнe тeнзиje у друштву, a тo je,
свaкaкo, jeдaн oд рaзлoгa зaштo су je свe дoсaдaшњe влaдe тoлeрисaлe.
Једно од питања о којем се расправљало и 2015. године, као и низ година раније, односило се на
приватизацију мањинских медија. Говор о приватизацији често се ослањао на начело да без добро
информисаног појединца нема активног грађанина, критичке јавности и демократске контроле власти.
Разумљиво је, стога, што је у јавности тражен одговор на питање каква је, након изласка државе из
власништва над медијима, судбина приватизованих медија. Да ли они након приватизације остају у
служби власти са задатком да улепшају стварност, или се приватизацијом, стварају могућности за
аналитички и критички говор о функционисању власти. Показало се да приватизација мањинских
медија није била успешна на шта је Покрајински омбудсман континуирано указивао.
Велику пажњу јавности у 2015. години привукла је и идеја министра просвете, да се обавезни изборни
предмети - веронаука и грађанско васпитање – уместо у 12 разреда основне и средње школе, уче само
четири разреда основне школе. Министар је овај предлог образложио, с једне стране, потребом да се
ученици растерете, јер имају више часова него што то закон прописује и, с друге стране, потребом да
се избегне подвајање ученика на верској основи. У вишe нaврaтa дo сaдa, Покрајински омбудсмaн је
скрeтao пaжњу jaвнoсти нa пojaвe пoдвajaњa учeникa пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти, a по
мишљењу Покрајинског омбудсмана да вeрска нaстaва у oквиру држaвнoг шкoлскoг систeмa дoдaтнo
пoдстичe пoдвajaњe и пo oснoву вeрoиспoвeсти. Улoгa држaвнo oргaнизoвaнoг oбрaзoвaњa је дa
дoпринoси мeђусoбнoм упoзнaвaњу и зближaвaњу, a нe ствaрaњe услoвa зa пoдвajaњe учeникa нa
вeрскoj, eтничкoj, културнoj, идeoлoшкoj или билo кojoj другoj oснoви.
У области равноправности полова, и у овом извештајном периоду потврђено је вишегодишње искуство
Покрајинског омбудсмана да се жене, у односу на мушкарце, више жале на проблеме у вези са радним
односима, економским проблемима, социјалном заштитом и родитељством, затим на угрожавање
права током трудноће и породиљског одсуства, те насиља у породици и партнерским односима. Оно
што отежава остваривање родне равноправности је чињеница да грађани и грађанке не препознају
кршење права на основу пола, да се принципи родне равноправности споро уводе у стратегије,
програме и пројекте покрајинских органа и да се на локалном нивоу не примењују правни и стратешки
документи, што утиче и на повећање јаза између прописа и праксе. Заштита жртава насиља, пре свега
жене и деце још увек није на задовољавајућем нивоу.
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Да је управу потребно реформисати и да циљ рeфoрмe мoрa бити пре свега обезбеђивање добре
управе, што значи пружaњe квaлитeтних услугa грaђaнимa, потврдила је и 2015. година. Toм циљу,
трaнсфoрмaциjи упрaвe oд aпaрaтa влaсти у сeрвис грaђaнa, у знaчajнoj мeри мoжe дoпринeти и
институциja Омбудсмaнa. Кoнтрoлишући рaд oргaнa упрaвe, уoчaвajући нeдoстaткe у рaду,
упoзoрaвajући нa кршeњe прописа, кao и нa примeрe нeцeлисхoднoг и нeeфикaснoг пoступaњa,
Омбудсмaн мoжe дoпринeти кaкo успeшнoсти рeфoрмe, тaкo делотворности oргaнa упрaвe. Штитeћи
прaвa грaђaнa и укaзуjући нa слaбe тaчкe у функциoнисaњу упрaвe, Омбудсмaн утичe нa oдгoвoрнoст,
eфикaснoст и трaнспaрeнтнoст рaдa јавне управе. Пoмeнути утицaj би мoгao бити и вeћи кaдa би
Омбудсмaн имao више надлежности и већа овлашћења од садашњих. O пoтрeби дa сe нaдлeжнoсти
прoширe нajрeчитиje гoвoрe притужбe и oбрaћaњa грађана Омбудсмaну, кojи сe oбрaћajу овом органу
трaжeћи помоћ, не знајући да овај орган у већини случајева није надлежан. Показало се дa су
надлежности и овлашћења oвe институциje недовољна у oднoсу нa пoтрeбe грaђaнa. Грaђaни рачунају
на Покрајинског омбудсмана увeк кaдa смaтрajу дa сe њихoвa прaвa кршe. Грађани не разумеју да у
Републици Србији има три нивоа деловања заштитника грађана, они очекују да ће од Покрајинског
заштитника грађана - омбудсмана добити заштиту под условом да су грађани АП Војводине, а
незадовољни су радом органа управе или организационе јединице републичког органа који се налази
на територији АП Војводине. Грађани oчeкуjу кoнкрeтну пoмoћ и eнeргичнo пoступaњe, у супрoтнoм,
дoживљaвajу Покрајинског омбудсмaнa кao joш jeдну фaсaдну институциjу кoja, ствaрa илузиjу o
функциoнaлнoм пoрeтку зaштитe људских прaвa.
Напослетку, да подсетим: Парламентарна скупштина Савета Европе, 4. октобра 2013. године,
једногласно је усвојила Резолуцију 1959 (2013) која се односи на јачање институције омбудсмана у
Европи. Сматрам да је од изузетне важности да Скупштина АП Војводине, као оснивач институције
Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, буде упозната са суштином поменуте резолуције
којом се, између осталог, инсистира на независности и непристрасности институције омбудсмана, на
томе да омбудсмана бира парламент коме омбудсман треба да одговара, да надлежности омбудсмана
обухватају испитивање случајева лоше управе у раду свих органа извршне власти, као и заштиту
људских права и основних слобода, да имају обезбеђен приступ документима и истражна овлашћења и
да је омогућен директан приступ омбудсману за сва лица, укључујући и правна лица која су погођена
лошом управом.
Резолуција указује и на то да се треба уздржавати од оснивања више институција сличних омбудсману
и да је потребно уложити максималан напор да се институцијама омбудсмана обезбеди довољно
финансијских средстава и људских ресурса, како би им се омогућило да ефикасно обављају своје
задатке, те да се да избегну буџетска смањења која би довела до губитка независности институција
омбудсмана или чак њиховог гашења.
Скупштина позива земље чланице које су успоставиле неколико институција омбудсмана, као што су
локалне, регионалне, односно специјализоване институције, да обезбеде одговарајућу координацију
тих тела, те да појединцима омогуће једноставан и неометан приступ тим телима.
Март, 2016. године
ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН
Анико Мушкиња Хајнрих
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ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
Тринаесту годину рада Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана (у даљем тексту: Покрајински
омбудсман), баш као и све претходне, обележили су бројни поводи за иступање институције у
јавности. Током 2015. године, Покрајински омбудсман се јавности званично обратио укупно сто
дванаест пута. Саопштења институције најчешће су указивала на кршења права грађанки и грађана,
на која су претходно својим притужбама указивали или они сами или медији, као и на међународне
дане у календару Уједињених нација, којима се јавности скреће пажња на људска права различитих
угрожених друштвених група. Најавама су јавност и медији обавештавани о предстојећим догађајима у
организацији Покрајинског омбудсмана, било да их је организовао самостално или у сарадњи с неком
од институција, установа или организација цивилног друштва. Најбројније су биле најаве пријема
грађанки и грађана широм АП Војводине. Ти пријеми су део редовних активности институције и
организују се у сарадњи с месним заједницама, односно јединицама локалних самоуправа (најчешће
оних у којима није успостављен локални заштитник грађана). Вестима, односно текстовима који су
редовно ‒ баш као и саопштења и најаве ‒ постављани на веб-сајт Покрајинског омбудсмана и налоге
ове институције на друштвеним мрежама и прослеђивани медијима, јавност је извештавана о раду на
терену, догађајима и пројектима Покрајинског омбудсмана или других институција, установа и
организација у којима су учествовали сâм покрајински заштитник грађана и његови заменици, као и
остали сарадници у институцији. Посебно значајне биле су информације о спроведеним
истраживањима институције и пројектима у којима је учествовала, као и о прилозима јавним
расправама о нацртима закона, акционих планова и других аката у области људских права. Обраћање
јавности, сагласно члану 23. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана ‒
омбудсману, допринело је транспарентности рада институције, као и информисању јавности о опсегу
питања и активности у области људских права којима се Покрајински омбудсман бавио током 2015.
године.
Статистички гледано, поводом остваривања, заштите и унапређивања људских права грађанки и
грађана АП Војводине, а неретко и Републике Србије, Покрајински омбудсман, се јавности обраћао у
просеку сваког трећег дана. Као и ранијих година, новинарке и новинари разних медија током 2015.
године ‒ обележене и гашењем појединих локалних медија који су редовно извештавали о
активностима Покрајинског омбудсмана ‒ исказали су висок степен заинтересованости за рад
институције. Такође, медији су били веома значајан извор информација о кршењу људских права,
нарочито када су указивали на неправилности, пропусте или незаконито поступање органа управе,
јавних предузећа и других носилаца јавних овлашћења.
Преглед који следи представља скраћени приказ обраћања Покрајинског омбудсмана јавности током
2015. године и илустрацију тема и активности којима се институција бавила, упоредо са активношћу
по којој је у јавности најпрепознатљивија ‒ поступањем по притужбама и упућивањем грађана, али и
надлежних органа управе, установа и носилаца јавних овлашћења, да би се на законит, ефикасан и
сврсисходан начин обезбедили остваривање, заштита или унапређивање људских права.

***
Први, али и последњи повод за обраћање Покрајинског омбудсмана јавности у 2015. години, путем
саопштења, био је у вези с поштовањем једног од основних начела Устава Републике Србије ‒ начела
секуларности. Прво саопштење било је упозорење на непримерено понашање управе ЈКП „Водовод и
канализација” у Новом Саду, које је поводом обележавања Богојављења према Јулијанском календару
уприличило верски обред освештања воде из градског водовода. Том приликом, Покрајински
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омбудсман је јавности указао на то да се оваквим поступањем крши уставно начело одвојености цркве
и државе, као и на то да је непримерено да јавно предузеће које је вршилац јавних овлашћења својим
поступањем доводи у питање уставне принципе.

Радио Слободна Европа,
21. јануар 2015.

РТС 1, 20. јануар 2015.

На кршење овог уставног начела Покрајински омбудсман указао је и на самом крају 2015. године,
подржавши предлог министра просвете, науке и технолошког развоја да се преиспита начин и потреба
спровођења верске наставе и наставе грађанског васпитања у основним и средњим школама у Србији.
Наглашавајући то да извођење верске наставе у оквиру државног школског система додатно
подстиче подвајање ученика и по основу вероисповести, Покрајински омбудсман је јавност подсетио и
на то да у секуларној држави није спорно право на верску наставу, него извођење те наставе у
државним школама.

Танјуг, 31. децембар 2105.

Б92, 31. децембар 2015.

Активности на терену Покрајински омбудсман започео је у области равноправности полова, учешћем
у кампањи Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, усмереној ка
подизању свести запослених у здравству у вези с њиховом улогом у спречавању насиља према женама,
односно насиља у породици. Главне активности кампање били су састанци са запосленима у
здравственим установама на територији АП Војводине, а који су одржани у окружним заводима за
јавно здравље у Панчеву, Кикинди, Суботици, Сомбору, Сремској Митровици, Зрењанину и Новом
Саду. Састанцима је присуствовао укупно 21 локални и регионални медиј, а о кампањи је на крају
направљен и посебан прилог у емисији „Радар” ЈМУ Радио-телевизија Војводине.

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ • 9

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ


Прес, 16. јануар 2015.

Дневник, 10. март 2015.
Пријеми грађана у насељеним местима на територији јединица
локалне самоуправе у АП Војводини, које немају локалног
заштитника грађана, јесу једна од редовних активности
Покрајинског омбудсмана. Ови догађаји нарочито су цењени
међу грађанкама и грађанима у мањим местима, удаљеним од
већих градских центара, јер том приликом могу на
најнепосреднији начин да добију правни савет и да поднесу
притужбу Покрајинском омбудсману.

Блиц, 5. март 2015.

Радио Д65, 20. фебруар 2015.

Наше место, 1. март 2015.

Истраживања, анализе и извештаји Покрајинског омбудсмана у вези са специфичним питањима у
разним областима остваривања, заштите и унапређивања људских права, којих је током 2015. године
било укупно осам, повод су да се надлежнима, али и јавности укаже на актуелне проблеме појединих
друштвених група.
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Бета, 15. јун 2015.

Дневник, 9. октобар 2015.

Истраживања Покрајинског омбудсмана послужила су новинаркама и новинарима као полазиште за
њихове текстове, а представљањем закључака и препорука ових истраживања стручној и широј
јавности институција ‒ у сарадњи с Мисијом ОЕБС-а у Србији ‒ обележен је и 10. децембар,
Међународни дан људских права.

Данас, 11. децембар 2015.
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Поводом међународних дана у календару Уједињених
нација, Покрајински омбудсман сваке године изда преко
двадесет саопштења у којима се јавности континуирано и
увек изнова указује на стање људских права рањивих
друштвених група. Као пример, издваја се саопштење у
области заштите права детета, поводом Дана безбедног
интернета, које је пренело дванаест националних, три
регионална и пет локалних медија.1Трећу годину заредом,
откако
је
спроведено
истраживање
институције
„Експлоатација деце на интернету”, Покрајински
омбудсман скренуо је пажњу јавности на чињеницу да се у
домаћим правним актима деца ‒ као најмлађи и све
бројнији корисници интернета и мобилних телефона ‒ не
помињу у контексту коришћења информационих и
комуникационих технологија, нити се препознају као
потенцијалне жртве експлоатације путем ових технологија.

Радио 021, 9. фебруар 2015.

РТС, 9. фебруар 2015.

Блиц, 10. фебруар 2015.

Након што су у јесен 2014. године одржани избори за
националне савете националних мањина, заменица
покрајинског омбудсмана за заштиту права националних
мањина, током фебруара и марта 2015. године, одржала је
састанке с председницима новоизабраних националних
савета са седиштем на територији АП Војводине. На тим
састанцима заједнички су размотрена актуелна питања
значајна за сваку националну заједницу, те начини на
које би институција Покрајинског омбудсмана могла да
допринесе остваривању, унапређивању и заштити права
припадника и припадница ових заједница.

1

Између осталих, Бета, Танјуг, портал Б92, Блиц (он-лајн и штампано издање), ТВ Н1 и РТС.
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Подношење Годишњег извештаја
Покрајинског заштитника грађана
‒ омбудсмана Скупштини АП
Војводине увек је повод за медијско
извештавање, јер он садржи и
информације
о
активностима
институције, као и оцену рада
органа управе, установа и носилаца
јавних овлашћења у АП Војводини.
Скупштинска расправа о годишњем
извештају такође је предмет медијског интересовања, будући да је то својеврсни барометар стања
људских права, али и односа друштва према независним институцијама.

Стање заиста није задовољавајуће ‒
Хлас људу, 25. априла 2015.

Подла средства и незнање ‒
Мађарсо, 7. маја 2015.

Уз редовну комуникацију са органима управе на нивоу АП Војводине и јединицама локалне
самоуправе на њеној територији, Покрајински омбудсман, током 2015. године, сарађивао је с преко
двадесет домаћих институција, органа управе и установа ‒ на разним нивоима, 2 као и с
међународним и домаћим организацијама.3 Поводи за сарадњу били су различити, а реализована је
најчешће путем састанака, али и учествовањем на разним догађајима и заједничким спровођењем
пројеката.

2

Између осталих, с Канцеларијом за људска и мањинска права Владе Републике Србије, Агенцијом за борбу
против корупције, Одбором за људска и мањинска права Народне скупштине Републике Србије, Комором
извршитеља Србије, Правним факултетом и Филозофским факултетом Универзитета у Новом Саду, а
првенствено са институцијама заштитника грађана у Републици Србији и региону Јужне Европе, нарочито путем
учешћа у активностима Удружења локалних омбудсмана Србије (УЛОС) и Мреже омбудсмана за децу у
Југоисточној европи ‒ CRONSEE.
3

Између осталих, с Мисијом ОЕБС-а у Србији, Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и
оснаживање жена (UN Women), с представницима и представницама Европске комисије, Високог комесаријата
ОЕБС-а за националне мањине и Делегације Европске уније у Србији, Женском парламентарном мрежом и
Женском иницијативом за развој Србије, као и са следећим организацијама цивилног друштва и удружењима:
Радови у току, ЕХО, НДНВ и други.
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Данас, 3. јул 2015.

Дневник, 20. мај 2015.

Дневник, 15. децембар 2015.
Пoкрajински oмбудсмaн вeћ нeкoликo гoдинa, oд сaмoг oснивaњa Удружења локалних омбудсмана
Србије (УЛОС), учeствуje у њeгoвoм рaду, а сарадња са УЛОС-ом показала се као oбoстрaнo кoриснa и
плoднa. Свojим искуством, стручним знањима, oбaвeштeнoшћу и спрeмнoшћу на сарадњу,
Пoкрajински oмбудсмaн настоји да допринесе унапређивању рaда лoкaлних oмбудсмaнa, дoк
заједничко решавање прoблeма с кojимa сe суoчaвajу, прe свeгa, лoкaлни oмбудсмaни у АП Вojвoдини,
чинe и рaд Пoкрajинскoг oмбудсмaнa рaзнoврсниjим и сaдржajниjим. Нaрoчитo кoрисним пoкaзaлe су
се стручнe рaспрaвe o специфичним и деликатним тeмaмa значајним за свакодневни живот, па и за
егзистенцију грађана, пoпут oгрaничeњa прaвa свojинe збoг eкспрoприjaциje, искључeња с даљинског
система грејања или систeмa централног грejaњa, упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм и томе слично.

РТВ, 9. мај 2015

Вести, 4. децембар 2015.
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Током 2015. године, јавност је извештавана и о посетама Покрајинског омбудсмана установама
социјалне и здравствене заштите тзв. затвореног типа, које су уприличене у оквиру Националног
превентивног механизма (НПМ). Извештаји о њиховом раду значајни су за подизање свести јавности о
условима живота, остваривању и заштити права особа која бораве у државним и приватним домовима
за старија или душевно оболела лица, специјализованим психијатријским болницама или затвореним
одељењима психијатрије у општим болницама у АП Војводини, будући да јавност има ограничен увид
у њихов рад, а да су њихови корисници и кориснице најчешће зависни од бриге и помоћи других лица.

Покрајински омбудсман сваке године настоји да скрене пажњу јавности и на положај припадница и
припадника ромске заједнице. Протекле године завршен је двогодишњи пројекат „Медијација међу
Ромима и Ромкињама”, у оквиру ког је институција спровела и објавила два истраживања значајна за
остваривање права припадника ове заједнице. Истраживање о могућностима пријављивања
пребивалишта на адреси центара за социјални рад умногоме је у вези с правима Ромкиња и Рома који
живе у нелегализованим насељима. Истраживање о положају координатора за ромска питања у АП
Војводини нарочито је актуелизовано током јесени, када се њихов број, упркос евидентној потреби за
њиховим ангажманом, смањио услед отпуштања или истека уговора. Резултати овог истраживања
представљени су на неколико домаћих стручних скупова, као и на завршној конференцији поменутог
пројекта, одржаној 20. октобра у Бриселу.

Вечерње новости, 16. јун 2015.
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Аутономија, 7. април 2015.

Дневник, 26. октобар 2015.

Жене и деца такође су друштвене групе на чије кршење права институција Покрајинског омбудсмана
сваке године указује и по више пута. Нарочито значајне за институционалну заштиту права жена јесу
активности покрајинске мреже „Живот без насиља”, којом координира Покрајински омбудсман, а које
су почетком октобра биле представљене и на годишњој конференцији ОЕБС-а у Варшави. Уз датуме
посвећене заштити права детета, поводи за оглашавање у овој области, током 2015. године, били су и
заштита приватности и најбољег интереса детета у поступцима у вези с породичним односима, као и
злоупотреба деце и младих у активностима политичких партија.

Вршачка кула, 18. децембар 2015.

Политика, 21. децембар 2015.

Током 2015. године посебна пажња светске и домаће јавности и институција била је усмерена ка
избеглицама, односно мигрантима из Сирије, Авганистана и с Блиског истока. На вест да се велики
број избеглица задржава у појединим местима дуж границе с Републиком Мађарском, Покрајински
омбудсман 10. августа био је међу првим државним институцијама које су посетиле надлежне органе и
установе, као и избеглице у Кањижи, како би се стекао увид у њихов положај током боравка на
територији АП Војводине, односно Републике Србије и обезбедило њихово адекватно збрињавање и
евидентирање, али и остваривање и заштита људских права без дискриминације.

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ • 16

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ


Бета, 28. август 2015.

Данас, 14. август 2015.

Знатан број притужби грађана институцији Покрајинског омбудсмана односи се на област урбанизма,
грађевинарства и комуналну делатност, а напуштени и оронули грађевински објекти у градовима
представљају озбиљан комунални, неретко и безбедносни проблем. У два наврата током 2015. године
(у фебруару и јуну), Покрајински омбудсман указивао је на то да одлагање решавања питања оваквих
објеката и одуговлачење поступака у вези с њима штети и јавном интересу, што је најуочљивије у
Новом Саду ‒ као највећем граду АП Војводине.

Данас, 6. фебруар 2015.

24 сата, 12. јун 2015.

Наплата осигурања од грађана, у оквиру уједињене наплате путем рачуна ЈП „Информатика” у Новом
Саду, 2015. године поново је била повод да се институција обрати јавности, како би грађане
информисала о њиховим правима, као и о томе да надлежни две године заредом одбијају да поступе у
складу с мишљењем не само Покрајинског омбудсмана, него и Државне ревизорске институције.

Блиц, 9. октобар 2015.

Мој Нови Сад, 9. октобар 2015.
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РЕДОВНА ТЕМАТСКА ГОСТОВАЊА У
ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА
Претходне године започета интензивна сарадња с радиом и телевизијом Војводине, током 2015. године
настављена је редовним извештавањем о готово свим активностима Покрајинског омбудсмана.
Посебно ажурно извештавано је на веб-сајту ЈМУ РТВ Војводине, а новинарке и новинари радија и
телевизијске екипе пропратиле су готово све активности институције ван Новог Сада. Највише
прилога о раду институције забележено је у јутарњем и поподневном програму и вестима, најчешће у
емисијама на српском, мађарском и ромском језику.
Редовно гостовање Покрајинског омбудсмана на Првом програму Радија Нови Сад настављено је и
током 2015. године. Десету годину заредом у јутарњем програму Покрајински омбудсман, његове
заменице и његови заменици информисали су јавност о активностима институције, њеним
надлежностима и поступању, али и едуковали слушатељство о правилним и ефикасним начинима
остваривања људских и грађанских права у складу с прописима.

ПУБЛИКАЦИЈЕ
Покрајински омбудсман, током 2015. године, објавио је три зборника радова у штампаном облику.
 „10 година мреже ’Живот без насиља’ ‒ на путу
ка ефикасном, повезаном и усклађеном деловању
институција у случајевима насиља у породици” ‒
зборник посвећен деценији функционисања
покрајинске мреже чијим радом координира ова
институција; објављен је уз подршку Мисије
ОЕБС-а у Србији;

Публикације објављене 2015. године

 „Родна равноправност и смањење ризика од
катастрофа” ‒ зборник објављен у оквиру
истоименог пројекта који је институција
спровела уз подршку Агенције Уједињених
нација за родну равноправност и оснаживање
жена (UN Women);
 „Национални савети националних мањина и
култура 2” ‒ зборник објављен у сарадњи са
Заводом за културу Војводине.

Уз ове публикације, Покрајински омбудсман, као партнерска институција у оквиру пројекта
„Медијација међу Ромима/Ромкињама” (представљеног у наставку), за потребе сумирања његових
резултата и утврђивања смерница за даље деловање у области интеркултуралне медијације у пет
земаља учесница пројекта (Белгији, Италији, Румунији, Србији и Шпанији), написао је и публикацију
под називом „Приручник о искуствима пројекта Медијација међу Ромима и Ромкињама” (на енглеском
и српском језику). Ова публикација доступна је на веб-сајту пројекта.4
4

http://mediation4roma.eu/publications-eng/
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ИСТРАЖИВАЊА
У току 2015. године, Покрајински омбудсман спровео је осам истраживања чији су резултати
представљени јавности, а препоруке проистекле из добијених података упућене су свим надлежним
институцијама и кључним актерима.
-

Координатори за ромска питања у Аутономној покрајини Војводини”;

-

„Организација палијативног лечења и неге и остваривање права на здравствену заштиту у
области палијативног лечења на подручју АП Војводине”;

-

„Примена мера физичког спутавања и изолације у установама социјалне заштите”;

-

„Право на личног пратиоца ‒ као додатна образовна, социјална и здравствена подршка детету
и ученику”;

-

„Пријава пребивалишта на адреси центра за социјални рад у АП Војводини”;

-

„Познавање језика и писама националних мањина, који су у равноправној службеној употреби
у органима покрајинске управе”;

-

„Положај жена у националним саветима националних мањина”;

-

„Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа”.

Појединости о садржају сваког објављеног истраживања налазе се у поглављима овог извештаја, која
говоре о појединачним областима рада. Сва истраживања доступна су на веб-сајту Покрајинског
омбудсмана на адреси www.оmbudsmаnаpv.оrg.

ПРОЈЕКТИ
Поред реализованих истраживања и објављених публикација, Покрајински омбудсман је 2015. године
‒ у партнерству с другим међународним и домаћим организацијама, установама и институцијама ‒
реализовао и три пројекта:
1. ВЕТ4 Медијација међу Ромима/Ромкињама ‒ Овај двогодишњи међународни пројекат
реализован је у сарадњи са организацијом цивилног друштва „Радови у току“ из Новог Сада,
која је носилац овог пројекта у Републици Србији, а уз финансијску подршку Програма за
доживотно образовање Европске уније. Циљ пројекта јесте да се његовим спровођењем и
оснаживањем ромских медијатора/медијаторки омогући већи степен остваривања, заштите и
унапређивања права Рома/Ромкиња у земљама учесницама пројекта ‒ Шпанији, Италији,
Белгији, Румунији и Србији. Активности предвиђене овим пројектом, реализоване током 2015.
године, биле су учествовање у два циклуса обуке у области интеркултуралне медијације у
заједницама у којима Роми/Ромкиње живе у већем броју, спровођење истраживања о положају
коориднатора за ромска питања у АП Војводини, писање два завршна документа на нивоу
целог пројекта и одржавање дела веб-сајта пројекта на српском језику.
2. Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа ‒ Пројекат је реализован уз подршку
Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women). Циљ
пројекта био је да се повећају знање и капацитети јединица локалне самоуправе и удружења
грађана за укључивање родне перспективе у документа и програме који се односе на ванредне
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ситуације и шире, на одрживи развој, али и да се повећа учешће жена у поступцима доношења
докумената, промовисања родне равноправности и недискриминаторног поступања у
процесима који се покрећу ради смањења ризика од катастрофа. Пројекат је реализован у
сарадњи са шест локалних самоуправа у АП Војводини где су одржани разговори с
представницима/представницама локалне самоуправе и женама из локалне заједнице.
3. Неинформисаност као препрека заштити и остваривању људских права ‒ Пројекат је
реализован уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, с циљем да дoпринeсе унaпрeђивању зaштитe
прaвa грaђaнa и грaђaнки AП Вojвoдинe путeм инфoрмисaњa рeлeвaнтних aктeрa
(пoкрajинских oргaнa упрaвe, лoкaлних зaштитникa грaђaнa нa тeритoриjи AП Војводине,
цeнтaрa зa сoциjaлни рaд, oргaнизaциja цивилнoг друштвa) o рeзултaтимa истрaживaњa
Пoкрajинскoг oмбудсмaнa, спрoвeдeних у 2015. гoдини. Главна активност пројекта био је
панел, односно семинар за преко четрдесет представника/представница установа и органа
управе ‒ на које се и односе резултати истраживања, како би ‒ заједно са заменицама и
заменицима Покрајинског омбудсмана ‒ учествовали у дискусијама о најефикаснијим
начинима за извршавање препорука ових истраживања.

МЕДИЈСКА ЕКСПОНИРАНОСТ
Покрајински омбудсман у 2015. години званично се огласио укупно 112 пута и то издавши 42
саопштења, 53 вести и 17 најава догађаја.
Половину укупног броја саопштења Покрајинског омбудсмана чине саопштења из области опште
надлежности ‒ 21. Када је реч о посебним областима заштите људских права, највише саопштења
било је из области заштите права детета ‒ 11, затим, из области родне равноправности ‒ 6 и из
области заштите права националних мањина ‒ 4.
Структура издатих саопштења према областима рада Покрајинског
заштитника грађана
Заштита права
националних
мањина
10%

Родна
равноправност
14%

Општа
надлежност
50%

Заштита права
детета
26%

Од укупно 135 датих изјава, интервјуа и гостовања, највише активности овог типа имала је
покрајинска омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих – 31. Заменица за равноправност полова Даница
Тодоров имала је 29 оваквих активности, заменик Стеван Арамбашић ‒ 27, заменица за заштиту права
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детета Марија Кордић ‒ 23, а заменица за заштиту права националних мањина Ева Вукашиновић – 13
активности.

Број датих изјава, интервјуа, гостовања
Анико Мушкиња
Хајнрих
25%

Ева Вукашиновић
10%
Марија Кордић
19%

Стеван Арамбашић
22%
Даница Тодоров
24%

Покрајинска омбудсманка и заменици покрајинске омбудсманке учествовали су на укупно пет
округлих столова и 17 конференција/скупова.
Када је реч о раду на терену и посетама, забележено је 30 таквих активности, док је у области учешћа
на семинарима, обукама, трибинама и предавањима, забележено 17 активности. Највише
активности овог типа имале су Даница Тодоров, заменица за равноправност полова ‒ 16, Ева
Вукашиновић, заменица за заштиту права националних мањина – 11 и Анико Мушкиња Хајнрих,
покрајинска омбудсманка – седам. Заменик Стеван Арамбашић имао је пет, а Марија Кордић,
заменица за заштиту права детета, имала је две активности овог типа.

ПРЕС КЛИПИНГ
У 2015. години, Покрајински омбудсман свакодневно је пратио 270 штампаних медија, 71 електронски
медиј, као и 302 интернет портала. Осим што прати догађаје, стања и дешавања у области остваривања
и заштите људских права у Републици Србији и АП Војводини, посебну евиденцију води и о
медијским објавама о раду и активностима институције, односно о активностима покрајинске
заштитнице грађана и њених заменика/заменица и сарадника/сарадница.
Према наведеним евиденцијама, у 2015. години забележено је 688 медијских објава о Покрајинском
омбудсману.
У графикону који следи приказани су подаци о броју медијских објава у вези с радом и активностима
Покрајинског омбудсмана током последње четири године.
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Број медијских објава о Покрајинском омбудсману у
периоду од 2012. до 2015. године
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Када је реч о конкретном медију и броју медијских објава о активностима Покрајинског омбудсмана,
подаци показују да су највише објава имали ЈМУ РУВ РТВ Војводине (82), Блиц и Дневник (по 57
објава), Радио 021 (28), Аутономија (19). Међу медијима на националном нивоу, о раду Покрајинског
омбудсмана најчешће су извештавали штампани медији и то Вечерње новости (36), Данас и
Политика (по 24), Народне новине Ниш (22), а од електронских медија с националном фреквенцијом,
највише објава имала је телевизија Н1 (6). Рад наше институције пратили су и медији који извештавају
на језицима националних мањина, понајвише лист Мађарсо, затим Панон ТВ, Хрватска ријеч, Руске
слово, Хлас људу и друге. Агенције Танјуг, Бета и Фонет пренеле су укупно 49 објава у вези с радом
Покрајинског омбудсмана.
Више од половине чланака/прилога о активностима и раду Покрајинског омбудсмана објављивали су
штампани медији (укупно 416 објава). Забележено је укупно 147 објава на интернет порталима и 125
објава електронских медија (радио и телевизија).

Структура медијских објава о раду Покрајинског омбудсмана
према врсти медија
Интернет
21%
Штампани медији
61%

Електронски
медији (радио и
телевизија)
18%

Подаци о структури медијских објава у вези са активностима Покрајинског омбудсмана према
областима, односно надлежностима наше институције показују да је највише медијских објава
забележено из области опште надлежности – 360. Из области заштите права детета било је 164
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медијске објаве, из области равноправности полова ‒ 93, а из области заштите права националних
мањина ‒ 71 медијска објава.

Структура медијских објава о активностима Покрајинског
омбудсмана према областима/надлежностима његовог рада
Родна
равноправност
14%

Општа
надлежност
52%

Заштита права
националних
мањина
10%

Заштита права
детета
24%

Области остваривања људских права, као и области заштите и кршења тих права о којима су медији
најчешће извештавали током 2015. године, представљене су у следећој табели:
Област

1. тема

2. тема

3. тема

Права националних
мањина

Права Рома

Права националних мањина

Дискриминација

Права детета

Образовање

Инклузија

Насиље над децом

Родна равноправност

Насиље у породици

Права ЛГБТ особа

Дискриминација

Општа надлежност

Социјална питања

Људска права ‒ избеглице

Особе са инвалидитетом

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ
Покрајински омбудсман, неколико година уназад, активан је и на најпопуларнијим друштвеним
мрежама, како би свој рад учинио транспарентнијим, а грађанима омогућио додатне начине за
подношење притужби, односно за добијање правних савета. Негујући препознатљивост на
друштвеним мрежама Фејсбук (Facebook) и Твитер (Twitter), све више грађана је упознато с радом
институције, а друштвене мреже постале су значајно средство комуникације између грађана и
институције. У прилог томе говори и чињеница да све више грађана притужбе подноси путем
друштвених мрежа.
Фејсбук страница Покрајинског омбудсмана у 2015. години имала је укупно 1.386 пратилаца.
Половину пратилаца наше фејсбук странице чине особе између 25 година и 44 године, а 68 одсто њих

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ • 23

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

је женског пола. Пратиоци из Србије чине 90 одсто укупног броја пратилаца странице, међу којима су
и они који живе у региону, Америци, Белгији и Шведској. Објава избора две заменице Покрајинског
омбудсмана, од 11. децембра 2015. године, забележила је највећи домет у тој години ‒ стигла је до
4.551 фејсбук профила/странице.
Твитер страница Покрајинског омбудсмана у 2015. години имала је укупно 2.229 пратилаца (у просеку
једна особа дневно прати страницу), од којих је 55 одсто мушког пола.
Поред друштвених мрежа (Фејсбук и Твитер), Покрајински омбудсман активан је и на друштвеној
мрежи Гугл+ (Google+), професионалној мрежи Линкед Ин (LinkedIn), а на видео платформи Јутјуб
(YouTube) редовно се објављују медијски видео прилози о институцији.

ВЕБ-САЈТ
На интернет презентацији Покрајинског омбудсмана (www.ombudsmanapv.org) доступне су основне
информације о институцији, омогућено је подношење притужбе (на шест језика који су у службеној
употреби у раду покрајинских органа и на оба писма), односно преузимање обрасца притужбе, као и
релевантних докумената, те информисање о текућим догађајима и актуелностима. Интернет
презентација се свакодневно ажурира новим садржајима – вестима, саопштењима, најавама, као и
актуелним документима, као што су, на пример, извештаји, информатор, истраживања и упитници.
Посетиоцима интернет презентације омогућен је и преглед свих упућених препорука и мишљења
Покрајинског омбудсмана, информација о статусу њиховог извршења, уз преглед примера добре
праксе и случајева несарадње органа с Покрајинским омбудсманом.
У току 2015. године, интернет презентација Покрајинског омбудсмана (на адреси
www.ombudsmanapv.org) посећена је 23.023 пута и укупно је погледано 54.018 страница презентације.
Овај број посета остварило је 17.166 различитих посетилаца који су се у просеку задржавали две
минуте и пет секунди на интернет презентацији.
Интернет презентацији најчешће се приступало претрагом на интернету – 11.868 посета или 51,55%,
непосредним укуцавањем адресе сајта у интернет претраживачу (3.297 посета или 14,32%) и путем
линкова с других сајтова (5.373 посета или 23,34%). Путем друштвених мрежа Фејсбук (Facebook) и
Твитер (Twitter), интернет презентацији приступљено је 2.485 пута.
Највише посетилаца интернет презентације било је из Републике Србије – Нови Сад (24,47%
посетилаца) и Београд (23,32%), док је посетилаца из осталих градова и држава било мање, и то
најчешће у случајевима претраге у неком од интернет претраживача.
Сајт је забележио већи број посета него прошле године (40,54%), а број обраћања грађана путем онлајн форме, електронске поште и друштвених мрежа сличан је прошлогодишњем. Прошле године
примљено је 288 он-лајн притужби грађана, док је ове године тај број 279.
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Број посета у 2014. и 2015. години по месецима
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На сајт Покрајинског омбудсмана највише приступа остварили су грађани старости између 25 година и
44 године (51,78%), а ‒ према статистици Гугл претраживача ‒ сајту су више приступале жене (67,7%)
него мушкарци (32,3%).
Највише приступа страницама сајта Покрајинског омбудсмана остварено је путем стандардних
десктоп и лаптоп рачунара – 87,73%, а путем мобилних телефона и таблета нашем сајту приступљено
је 2.826 пута или 12,27%.
Поред почетне странице, посетиоци су најчешће посећивали страницу „Обратите нам се”, контакт
страницу презентације, страницу о омбудсману и заменицима, као и страницу за подношење притужбе
путем он-лајн форме.
Посетиоци који су сајт проналазили путем претраживача, попут Гугла (Google), најчешће су у
претраживач укуцавали следеће појмове: „покрајински омбудсман”, „омбудсман нови сад” и
„омбудсман”.
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ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
УВОД
Извештајни период обележио је интензиван истраживачки рад институције Покрајинског заштитника
грађана – омбудсмана (у даљем тексту: Покрајински омбудсман) и издавање препорука општих
карактера органима управе.
Настављено је са посетама и пријемом притужби у насељеним местима где припадници националних
мањина живе у значајнијем броју. Приметно је да се поднете притужбе односе на повреду права из
опште надлежности (комунална област, здравствено, социјално и инвалидско осигурање, повреда
права из радног односа), док су, у мањем проценту, у питању притужбе из области права националних
мањина.
У извештајном периоду настављена је сарадња с националним саветима националних мањина.
Заменица омбудсмана за заштиту права националних мањина обишла је националне савете чија се
седишта налазе у АП Војводини, те се упознала с проблемима с којима се они сусрећу током рада.
Национални савети су се углавном обраћали овој институцији тражећи правни савет или сугестију,
што упућује на закључак да је потребно и даље јачати капацитете мањинских самоуправа.
У оквиру поглавља 23, почеле су припреме за израду акционих планова – међу којима посебно место
заузима акциони план за остваривање права националних мањина, којим је потребно уредити заштиту
националних мањина и предвидети мере у области образовања, употребе мањинских језика,
омогућавање приступа медијима и верским службама на матерњем језику, као и мере за одговарајућу
заступљеност у телима јавне управе. Јавна расправа о Нацрту акционог плана одржана је у периоду од
3. децембра до 23. децембра 2015. године. Покрајински омбудсман упутио је Министарству правде
Републике Србије примедбе и предлоге институције на Нацрт посебног акционог плана за остваривање
права националних мањина.
У поглављу 2.1 Нацрта акционог плана, као планирана активност, предвиђено је брзо и детаљно
одговарање на налазе и препоруке Заштитника грађана, Покрајинског омбудсмана и Повереника за
заштиту равноправности у свим случајевима који утичу на права припадника националних мањина и
обезбеђење адекватне подршке тим институцијама, како би се осигурала ефикасна обрада достављених
притужби и како би оне биле доступне припадницима националних мањина. Носиоци ове активности
јесу: контролисани орган, Заштитник грађана, Покрајински омбудсман и Повереник за заштиту
равноправности. Показатељ резултата ове активности јесу број препорука Заштитника грађана
органима јавне власти и број препорука који су органи јавне власти у потпуности применили, извештај
о мерама које су предузете ради обезбеђења адекватне подршке наведеним институцијама како би се
осигурала ефикасна обрада достављених притужби и како би био континуирано обезбеђен приступ
припадника националних мањина налазима и препорукама Заштитника грађана, Покрајинског
омбудсмана и Повереника за заштиту равноправности.
Општа примедба Покрајинског омбудсмана на Нацрт посебног акционог плана за остваривање права
националних мањина јесте да је потребно, пре првог поглавља, додати ново поглавље којим ће се
уредити општи правни положај националних мањина у (будућем) уставном оквиру. У поступку
усаглашавања правног система – који предстоји у поступку придруживања Европској унији – очекује
се и доношење новог устава Републике Србије. Акциони план треба да дâ оквирне смернице за
уређивање општег правног оквира за заштиту националних мањина и у том случају. Према мишљењу
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Покрајинског омбудсмана, садашњи уставни оквир није
мањина.

адекватно уредио положај националних

Покрајински омбудсман упутио је примедбе и предлоге и у погледу: остваривања права на лично име
припадника националних мањина, уређивања уписа података о националној припадности у јавне
исправе, посебног бирачког списка националне мањине, достигнутог нивоа људских и мањинских
права, сузбијања говора мржње у медијима, преиспитивања утицаја приватизације мањинских медија,
у складу с Резолуцијом CM/ResCMN(2015) о примени Оквирне конвенције за заштиту националних
мањина у Србији, и тако даље5.
У овом извештајном периоду је дошло и до практичне примене сета медијских закона (Закон о јавном
информисању и медијима6, Закон о електронским медијима7 и Закон о јавним медијским сервисима8).
Чланом 142 Закона о јавном информисању и медијима прописана је приватизација медија у целини
или претежним делом у јавној својини или које се у целини или претежним делом финансирају из
јавних прихода. Чланом 143 истог закона прописана је забрана финансирања издавача медија из јавних
прихода за које није објављен јавни позив за продају капитала издавача до 1. јула 2015. године, а од
31. октобра 2015. године забрана финансирања издавача медија из јавних прихода чији капитал није
продат до 31. октобра 2015. године. На негативне последице приватизације мањинских медија,
Покрајински омбудсман указивао је непрекидно од почетка спровођења приватизације. Такође, овај
орган сматрао је да ће приватизација угасити медије који извештавају на језицима националних
мањина, будући да они нису самоодрживи – за њихово несметано функционисање потребна је
стабилна финансијска подршка. Нажалост, поступци приватизације мањинских медија у већини
случајева нису успешно окончани, те су они престали да постоје, односно брисани су из Регистра
медија. Стога, ова институција инсистира на преиспитивању приватизације мањинских медија и
изналажењу начина њиховог стабилног финансирања.

ИСТРАЖИВАЊА У 2015. ГОДИНИ
Истраживање „Координатори за ромска питања у Аутономној
покрајини Војводини”
Истраживање је реализовано у оквиру двогодишњег међународног пројекта „Медијација међу Ромима
и Ромкињама”. Будући да није прописана обавеза да се радно место кooрдинaтoрa зa рoмскa питaњa
систематизује, односно да се њихoвa oвлaшћeњa, улoгa и пoлoжaj уреде законом или подзаконским
актима, институција Покрајинског омбудсмана анализирала је положај координатора за ромска питања
у јединицама локалне самоуправе у АП Војводини. Током разговора с координаторима за ромска
питања, утврђено је на који начин је регулисано њихово радно ангажовање и каквог утицаја оно има на
квалитет њиховог рада, као и на квалитет остваривања људских права припадника ромске националне
мањине.
Координатори за ромска питања најчешће су једина веза између локалне ромске заједнице и државних
органа, институција и служби. Више од половине њих, ни после вишегодишњег радног или
5

Примедбе се налазе на
http://www.ombudsmanapv.org/riv/attachments/article/1696/PRIMEDBE%20POKRAJINSKOG%20OMBUDSMANA
%20NA%20AKCIONI%20PLAN.pdf.
6

„Службени гласник РС”, бр. 83/2014 i 58/2015.

7

„Службени гласник РС”, бр. 83/2014 i 6/2016 – др. закон.

8

„Службени гласник РС”, бр."Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 103/2015.
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волонтерског ангажовања у јединици локалне самоуправе, није засновало радни однос на неодређено
време. Чак и они који су данас у радном односу на неодређено време, претходно су тај посао више
година обављали по основу уговора о раду на одређено време, уговора о делу и уговора о
привременим и повременим пословима. У међувремену, док је ова анализа привођена крају, престао је
вишегодишњи радни ангажман неколико координатора за ромска питања у АП Војводини због
формалноправне неуређености овог питања.
О резултатима ове анализе и препорукама обавештени су сви надлежни покрајински и државни органи
и институције. Једна од препорука јесте да је потребно допунити Зaкoн o лoкaлнoj сaмoупрaви тако да
се иза члана 98 дода нови члан који би прописивао да се у свим јединицама локалне самоуправе у
којима припaдници рoмскe нaциoнaлнe мaњинe чинe вишe oд пет одсто oд укупнoг брoja стaнoвникa –
прeмa пoслeдњeм пoпису стaнoвништвa у Рeпублици Србиjи – успоставља координатор за ромска
питања који би пружао стручну и техничку помоћ у унапређивању положаја ромске националне
мањине. У jeдиницaмa лoкaлне сaмoупрaве у кojимa припaдници рoмскe нaциoнaлнe мaњинe чинe
мaњe oд пет oдстo oд укупнoг брoja стaнoвникa, успoстaвљaњe кooрдинaтoрa зa рoмскa питaњa
прeдстaвљaлo би мoгућнoст, a нe oбaвeзу.
У закључку анализе, који јасно указује на значај положаја координатора за ромска питања за
унапређивање положаја припадника ромске националне мањине у АП Војводини, констатује се да је
када је реч о Ромима, уз бројне предрасуде и стереотипе у јавности, присутна и непосредна и посредна,
институционална, колективна и индивидуална дискриминација. У раду појединих органа јединица
локалне самоуправе, установа, јавних служби и других носилаца јавних овлашћења, дискриминација
се врши директним чињењем и пропуштањем.
Текст овог истраживања, односно анализе положаја координатора за ромска питања у јединицама
локалне самоуправе у АП Војводини доступан је на веб-сајту Покрајинског омбудсмана.

Пројекат „Медијација међу Ромима и Ромкињама”
Активности двогодишњег пројекта „Медијација међу Ромима и Ромкињама“, у којима је учествовао
Покрајински омбудсман, у потпуности су спроведене током 2015. године. Овај међународни пројекат
реализован је уз финансијску подршку Програма за доживотно образовање Европске уније, а његов
носилац у Републици Србији била је организација цивилног друштва „Радови у току“ из Новог Сада.
Циљ пројекта био је да се оснаживањем ромских медијатора и медијаторки омогући већи степен
остваривања, заштите и унапређивања права Рома и Ромкиња у земљама учесницама пројекта ‒
Шпанији, Италији, Белгији, Румунији и Србији.
Као партнерска институција у оквиру овог пројекта, током 2015. године, Покрајински омбудсман
спровео је следеће активности:
-

стручна подршка пројектном тиму из Србије у области људских и мањинских права, ради
прилагођавања програма обуке у области интеркултуралне медијације у локалним заједницама
у којима припадници ромске националне мањине живе у знатнијем броју;

-

учествовање у два циклуса обуке интеркултуралних медијатора, спроведене у Новом Саду,

-

истраживање „Координатори за ромска питања у Аутономној покрајини Војводини” које
анализира положај координатора за ромска питања у јединицама локалне самоуправе на
територији АП Војводине;
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-

писање завршног документа „План одрживости” на нивоу целог пројекта ради сумирања
његових резултата и утврђивања смерница за даље деловање у области интеркултуралне
медијације у пет земаља – учесница пројекта – као и публикације под називом „Приручник о
искуствима пројекта Медијација међу Ромима/Ромкињама” (доступан на веб-сајту пројекта,9 на
енглеском језику и на српском језику);

-

промотивне активности којима се заговара ангажовање координатора за ромска питања у
јединицама локалне самоуправе и унапређивање њиховог положаја.

-

Заменица Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина, између осталих
догађаја на тему заштите и унапређивања права Рома, учествовала је и у раду округлог стола
„Унапређење рада координатора за ромска питања – оквир и одговорности” у Београду, као и
на конференцији Покрајинског секретаријата за образовање, управу прописе и националне
мањине – националне заједнице о положају националних мањина, одржаној у Скупштини АП
Војводине, у Новом Саду. На обуци за ромске активисткиње и активисте, у оквиру пројекта
„Програм изградње капацитета ромских заједница” Екуменске хуманитарне организације из
Новог Сада, сарадница за заштиту права националних мањина учествовала је као предавачица,
док је сарадница задужена за координирање активности Покрајинског омбудсмана у оквиру
пројекта „Медијација међу Ромима и Ромкињама“ учествовала на завршној конференцији
пројекта у Бриселу и на конференцији о системима подршке за унапређивање образовања Рома
и Ромкиња, коју је у Београду организовао Инструмeнт Европске уније зa тeхничку пoмoћ и
рaзмeну инфoрмaциja (TAIEX), у сaрaдњи с Влaдoм Рeпубликe Србиje.

Пријава пребивалишта на адреси центра за социјални рад у
АП Војводини
Покрајински омбудсман, на основу већег броја притужби грађана, идентификовао је проблеме при
остваривању права на пријаву пребивалишта на адреси центра за социјални рад или социјалне
установе где су трајно смештени. Могућност пријављивања пребивалишта на адреси центра за
социјални рад или социјалне установе где је лице трајно смештено прописана је Законом о
пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС”, број 87/2011) и даље је разрађена
подзаконским актима.
У пракси је уочено да већина грађана који желе да остваре то право живи у неформалним насељима
(која нису плански и урбанистички уређена, те немају додељене називе улица нити кућне бројеве) или
из различитих разлога не поседују лична документа. С обзиром на то што је пријављено пребивалиште
предуслов за прибављање личних докумената, особама које га немају отежано је остваривање
одређених права, превасходно из домена здравствене и социјалне заштите, или им је њихово
остваривање потпуно онемогућено.
Почетком 2015. године, Покрајински омбудсман од 44 центра за социјални рад на територији АП
Војводине тражио је информације у вези са остваривањем права грађана на пријављивање
пребивалишта на адреси центра за социјални рад10. Тражени су подаци о томе да ли центри омогућују
грађанима да пријаве пребивалиште на њихову адресу; о броју грађана који су остварили то право; о
националној структури лица која се користе овим правом – с посебним освртом на припаднике ромске
9

http://mediation4roma.eu/publications-eng/

10

Комплетном извештају о резултатима истраживања можете приступити на адреси:
http://www.ombudsmanapv.org/riv/attachments/article/1600/izvestaj%20-prijava%20prebivalista%20-%20final.pdf.

ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА • 29

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

националне мањине; о проблемима с којима се центри сусрећу у пракси приликом примене прописа
којима је уређена ова проблематика.
Свих 44 центара 11 за социјални рад на територији АП Војводине доставили су Покрајинском
омбудсману попуњене упитнике (поједини центри нису доставили одговоре на сва постављена
питања).
Резултати истраживања показали су да на адреси 31 центра за социјални рад грађани имају пријављено
пребивалиште, док 13 центара није спроводило поступак за давање сагласности за пријаву грађана на
адреси установе.12 Центри за социјални рад – који омогућују грађанима да пријаве пребивалиште на
њиховој адреси – налазе се у Сечњу, Руми, Сомбору, Вршцу, Жабљу, Бачкој Тополи, Апатину, Бачкој
Паланци, Ади, Кикинди, Старој Пазови, Оџацима, Кули, Новом Бечеју, Житишту, Пландишту, Иригу,
Ковину, Беочину, Ковачици, Шиду, Новом Саду, Зрењанину, Суботици, Бачком Петровцу, Белој
Цркви, Сенти и Новом Кнежевцу. У моменту обраде података, на адресама центара за социјални рад
пријављено пребивалиште имало је 340 лица, а још четири поступка била су у току. Од укупног броја
пријављених две трећине било је распоређено у пет центара за социјални рад, и то у: Суботици (94),
Новом Саду (50), Сомбору (32), Панчеву (23) и Кикинди (21). Већина грађана имала је пријављено
пребивалиште на адреси Центра за социјални рад Града Суботице.
Центри за социјални рад – који су навели да немају пријављених грађана на њиховој адреси –
образложили су да је то због тога што такви захтеви нису ни поднети (13 центара). Центри обављају
пријаву пребивалишта грађана и на адресама кућа или станова који су у њиховом власништву или које
су им дате на коришћење, као и на адресама установа у којима су ова лица трајно смештена, због чега
нека лица нису пријављена на адресу центра за социјални рад.
На основу прикупљених података, уочљиво је да највећи број центара за социјални рад нема већих
проблема у примени прописа, већ да они настају након што грађанин пријави своје пребивалиште на
адресу центра за социјални рад. Тако, центри у Белој Цркви, Суботици, Зрењанину, Кули, Беочину и
Панчеву пријавили су да највише проблема имају због тога што се грађани који су пријавили
пребивалиште на њиховој адреси не јављају редовно или уопште центру, нити пријављују промену
адресе на којој фактички бораве. Из овога произлази низ других проблема (грађани не преузимају
пошиљке – најчешће судска писмена, опомене за неплаћене рачуне или рате кредита и слично).
Проблеми се јављају и у вези с даљим остваривањем права ових грађана и пружањем услуга у складу
са Законом о социјалној заштити. Центри истичу то да им је отежана могућност адекватне процене
стања и потреба корисника, планирање услуга и мера, прикупљање података, препознавање и оцена
проблема, потреба, снага, ризика, обавезна ревизија већ стечених права, услуга и мера за корисника и
породицу који имају пријављено пребивалиште на адреси центра за социјални рад.
С друге стране, из угла већине грађана који претендују да остваре право на пријаву пребивалишта на
адреси центра за социјални рад, као проблем се наглашава то што не могу да пријаве пребивалиште на
адреси центра који се налази у граду у којем имају намеру да се стално населе, због тога што већ имају
пријављено пребивалиште. Утврђено је и то да већину грађана који су заинтересовани за остваривање
11

На територији АП Војводине има 45 јединица локалне самоуправе. Општина Беочин нема центар за социјални
рад, већ у тој општини функционише одељење Центра за социјални рад Града Новог Сада, које пружа социјалну
заштиту становницима тог места. Стога, на територији АП Војводине постоје и раде 44 центра за социјални рад.
12

У оквиру поступка пријављивања пребивалишта на адресу центра за социјални рад, на основу дописа
надлежног органа унутрашњих послова којима се доставља захтев за пријаву пребивалишта, даје се сагласност о
томе да лице које је поднело захтев за пријаву пребивалишта и које је испунило законске услове (што проверава
орган унутрашњих послова) пријави пребивалиште на адреси центра.

ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА • 30

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

поменутог права чине припадници ромске популације и то – у највећем проценту – Роми који су
интерно расељена лица с подручја Аутономне покрајине Косово и Метохија. Они имају пријављено
пребивалиште на подручју ове покрајине, иако већ годинама не живе на њему. У притужбама, та лица
истичу да немају могућност пријаве пребивалишта на адреси центра за социјални рад у местима где
заиста живе, због интерног правила које у свом раду примењује орган унутрашњих послова – да лица
која имају пријављено пребивалиште на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија не могу да
пријаве пребивалиште у другим местима на подручју Републике Србије или веома тешко могу то да
остваре.
На основу обрађених података, закључено је да се у већини центара за социјални рад на подручју АП
Војводине даје сагласност заинтересованим грађанима за пријаву пребивалишта на њиховој адреси.
Очекивано, највећи број грађана пријављених на њиховој адреси имају центри у већим местима у АП
Војводини, што је последица велике концентрације људи у њима. Ипак, и поред тога, број грађана који
су остварили ово право – релативно је мали. Ситуација на терену, као и непосредна и посредна
сазнања која има Покрајински омбудсман указују на то да је број лица заинтересованих да пријаве
своје пребивалиште на адреси центра за социјални рад већи од броја пријављених. Стиче се утисак да
грађани нису довољно информисани о постојању ове могућности, као ни о условима и поступку за
остваривање овог права.
Имајући у виду резултате истраживања, Покрајински омбудсман формулисао је препоруке за центре за
социјални рад на подручју АП Војводине ради лакшег остваривања права заинтересованих грађана на
пријаву пребивалишта на адреси центара за социјални рад.
Запослени у центрима за социјални рад – у оквиру својих надлежности и према правилима струке,
својим радом у канцеларији, као и редовним теренским посетама, посебно у насељима у којима живе
припадници ромске националне мањине – требало би да допринесу идентификовању лица у стању
социјалне потребе, а која су без правног идентитета, личних докумената или пријављеног
пребивалишта на територији њихове месне надлежности. То је потребно ради њиховог едуковања о
правним механизмима за исходовање неопходних личних докумената и пријаве пребивалишта, чије
поседовање, односно пријава јесу предуслов за остваривање читавог низа других права, пре свега,
права из области здравствене и социјалне заштите, као и асистенције при предузимању активности за
њихово остваривање.
Потребно је да у просторијама свих центара за социјални рад на подручју АП Војводине, на више
видних места, буду истакнута писана обавештења о условима за накнадни упис података о рођењу у
матичну књигу рођених, прибављање личних докумената, те за остваривање права за пријаву
пребивалишта на адреси центра за социјални рад.
О могућностима, условима и процедури за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених,
прибављање личних докумената, те о остваривању права за пријаву пребивалишта на адреси центра за
социјални рад, службеници центра за социјални рад требало би да усмено информишу свако лице за
које примете да је суочено с неким од наведених проблема или добију посредна сазнања о томе, као и
да им пруже потребну правну помоћ.

Познавање језика и писама националних мањина, који су у
равноправној службеној употреби у органима покрајинске управе
У поступку приступања Републике Србије Европској унији посебна пажња посвећује се поглављима
23 – Прaвoсуђе и oснoвнa прaвa и 24 – Прaвдa, слoбoдa и бeзбeднoст, као кључнима за доношење
коначне одлуке за пријем Републике Србије у чланство Европске уније. У Трећем мишљењу
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Саветодавног комитета за Србију, као једно од питања која захтевају неодложну акцију, јесте
промовисање делотворног учешћа националних мањина, укључујући и оне које су бројчано мање, у
изборни процес и предузимање мера ради решавања недовољне заступљености националних мањина у
јавној управи. У Скрининг извештају за поглавље 23, једна од препорука јесте и усвајање посебног
акционог плана усмереног на делотворно спровођење постојећих одредаба које су у вези са заштитом
мањина и на препоруке издате у оквиру Трећег мишљења о Србији Саветодавног комитета у контексту
Оквирне конвенције за заштиту националних мањина. У акционом плану треба посветити посебну
пажњу осигурању адекватне заступљености припадника националних мањина у органима управе, као
и промовисању запошљавања државних службеника који су стручни за одговарајуће језике.
Притужбе упућене Покрајинском омбудсману, у многим случајевима, у вези су с повредом права на
службену употребу језика и писама националних мањина, као и у погледу заступљености припадника
националних мањина у органима јавне власти. Иако су у питању два посебно дефинисана права (право
на употребу језика и писма и право на одговарајућу заступљеност), сматрамо да су ова два питања
умногоме повезана, односно да се проблеми који су изражени у области примене правила о службеној
употреби језика и писама могу отклонити адекватном заступљеношћу припадника националних
мањина у органима јавне власти. Исто тако, прописивањем знања језика националне мањине који је у
службеној употреби, као једног од услова за заснивање радног односа у органима управе, може се
постићи адекватна заступљеност припадника националних мањина у тим органима.
Анализом правног оквира, може се констатовати то да је питање заступљености припадника
националних мањина у органима власти задовољавајуће регулисана. Уставна одредба, према којој ће
се – при запошљавању – „водити рачуна” о нaциoнaлнoм сaстaву стaнoвништвa и oдгoвaрajућoj
зaступљeнoсти припaдникa нaциoнaлних мaњинa, одговара оквирном карактеру тих одредаба које је
требало додатно разрадити у законима. Међутим, сличну (или идентичну) одредбу садржи већина
закона, без разрађеног механизма за спровођење ове уставне гаранције. Водити рачуна о одговарајућој
заступљености припадника националних мањина, без тачно прописаних мера и без заштитног
механизма није довољна гаранција за то да ће се ова одредба спроводити у пракси. Одређени закони
(на пример: Закон о судијама) уводе додатни критеријум о којем је потребно водити рачуна – знање
језика који је у службеној употреби: „При избoру и прeдлaгaњу зa избoр судиja вoди сe рaчунa o
нaциoнaлнoм сaстaву стaнoвништвa, oдгoвaрajућoj зaступљeнoсти припaдникa нaциoнaлних мaњинa и
пoзнaвaњу стручнe прaвнe тeрминoлoгиje нa jeзику нaциoнaлнe мaњинe кojи je у службeнoj упoтрeби у
суду.” Поставља се питање – како и у ком поступку се може „водити рачуна” о томе и да ли се
проверава одговарајуће познавање стручне правне терминологије на језику националне мањине, као и
на који начин се оно проверава. По мишљењу Покрајинског омбудсмана, недостатак разраде ове
уставне гаранције јесте један од разлога немогућности примене овог правила, односно његове
недовољне примене.
У складу са овлашћењем да спроводи истраживања како би стекао увид у стање људских права,
идентификовао проблеме и формулисао препоруке ради остваривања, заштите и унапређивања
људских права, Покрајински омбудсман спровео је истраживање о томе у којој мери запослени у
покрајинским секретаријатима, као делу покрајинске управе, владају језицима националних мањина
који су у службеној употреби у органима АП Војводине (мaђaрски, слoвaчки, хрвaтски, румунски и
русински jeзик),13 да ли је познавање језика који су у службеној употреби у органима АП Војводине
13

Чланом 24 Статута Аутономне покрајине Војводине прописано је да су, пoрeд српскoг jeзикa и ћириличкoг
писмa, у oргaнимa AП Вojвoдинe у рaвнoпрaвнoj службeнoj упoтрeби и мaђaрски, слoвaчки, хрвaтски, румунски
и русински jeзик и њихoвa писмa, у склaду сa зaкoнoм. Ставом 2 истог члана прописано је да, у oквиру свojих
нaдлeжнoсти, oргaни AП Вojвoдинe прeдузимajу мeрe ради дoслeднoг oствaривaњa зaкoнoм урeђeнe службeнe
упoтрeбe jeзикa и писaмa нaциoнaлних мaњинa – нaциoнaлних зajeдница.
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услов за заснивање радног односа на одређеним радним местима, као и на који начин су запослени
доказивали да владају одређеним језиком.
Информацију о националној структури запослених у покрајинским oргaнима упрaвe и другим
пoкрajинским oргaнизaциjaма и службама за 2015. годину доставила је Служба за управљање људским
ресурсима у покрајинским органима.14
Национална
припадност

Број 2015

српска

% у укупном
броју запослених

% у укупном
становништву АПВ

Број 2013

Број 2014

806

774

796

22

23

23

југословенска

3

4

3

бошњачка

1

2

1

буњевачка

2

3

2

77

77

црногорска

мађарска

74

6.14 (-)

13

македонска

2

1

2

херцеговачка

1

1

0

муслиманска

1

1

1

немачка

2

1

1

ромска

6

3

6

румунска

13

1.08 (-)

1.31

13

13

русинска

12

0.99 (+)

0.72

10

12

словачка

16

1.33 (-)

2.6

16

15

4

4

20

22

украјинска

4

хрватска

23

1.91 (-)

2.43

чешка

1

1

1

јеврејска

0

1

0

српскоцрногорска

1

1

1

војвођанска

4

4

4

227

223

неизјашњени
укупно

211

17.51 (+)

4.19
1.187

1.205

1.207

Подаци указују на то да су припадници мађарске, румунске, словачке и хрватске националне мањине
подзаступљени у покрајинским органима управе у поређењу с процентом њихове заступљености у
структури становништва АП Војводине. Интересантан је број оних који се не изјашњавају о
националној припадности (у покрајинским органима их има 17.51%, док су у структури
становништва АП Војводине присутни у вишеструко мањем проценту – 4.19%).

14

Информација Службе за управљање људским ресурсима односи се на покрајинске oргaне упрaвe и друге
пoкрajинске oргaнизaциjе и службе, док су овим истраживањем Покрајинског омбудсмана обухваћени само
покрајински секретаријати као део покрајинске управе.

ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА • 33

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

Истраживање је показало и то да је од 13 посматраних органа Покрајинске управе само у њих пет
општим актом прописано познавање језика националне мањине, као посебан услов за рад на
одређеним радним местима. Тамо где је такав услов и предвиђен, у великом броју случајева познавање
језика националне мањине постављено је алтернативно с познавањем страног језика. Такође, није
уређен начин доказивања познавања језика националне мањине и у већини случајева није прописан
потребан ниво знања тог језика за одређено радно место. Приликом прописивања познавања језика
националне мањине, као посебног услова за одређено радно место, није се водило рачуна о томе на
којим радним местима се комуникација с грађанима обавља као редован посао, односно да запослени
који воде управне поступке – у одговарајућем броју – владају језицима националних мањина који су у
службеној употреби.
Становиште овог органа јесте да је у датом правном оквиру незамисливо уводити мере афирмативне
акције у запошљавању које су у вези с повећањем броја припадника националних мањина у органима
управе, искључиво на основу националне припадности. Овакве мере могуће су само у комбинацији с
корективним критеријумом – познавањем језика националне мањине који је у службеној употреби.
Важно је нагласити и то да је изјашњавање о националној припадности лично, слободно и увек
променљиво право сваког појединца. Једна од последица горенаведеног јесте могућност злоупотреба
овог права ради остваривања права на меру афирмативне акције. Стога, предлаже се увођење
корективног критеријума – познавања језика националне мањине. То би значило да предност
приликом заснивања радног односа на одређеним радним местима, уз испуњавање свих услова радног
места, треба да има кандидат који – поред тога што је припадник националне мањине – влада језиком
националне мањине који је у службеној употреби у том органу. Ова мера афирмативне акције трајала
би док се не постигне одговарајућа заступљеност припадника националних мањина у органима јавне
власти.
Потребно је омогућити изјашњавање о националној припадности, а контрола успешности примене
(праћење стања о броју и структури запослених припадника националних мањина) подразумева
вођење регистра (кадровске евиденције) о националној припадности запослених на начин који
обезбеђује заштиту података о личности.
На основу резултата истраживања, Покрајински омбудсман упутио је следеће препоруке:
-

потребно је да покрајински органи управе анализирају радна места у правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места и утврде на којим радним местима се
комуникација с грађанима обавља као редован посао, односно на којим радним местима
запослени воде управне поступке;

-

потребно је да се – изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места на радним местима на којима се комуникација с грађанима
обавља као редован посао и на којим запослени воде управне поступке у одговарајућем броју –
пропише знање језика националних мањина који су у службеној употреби;

-

изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
треба уредити и који ниво знања језика националне мањине је потребан као услов за
распоређивање на одређено радно место;

-

потребно је уредити начин доказивања знања језика националне мањине, а посебно начин
доказивања познавања стручне правне терминологије на радним местима на којима запослени
воде управне поступке;
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-

приликом заснивања радног односа, потребно је посветити посебну пажњу осигурању
адекватне заступљености припадника националних мањина у органима управе и промовисању
запошљавања службеника који су стручни у одговарајућим језицима, у складу с препорукама
из Трећег мишљења Саветодавног комитета за Србију.

ПРИМЕРИ ПРИТУЖБИ У 2015. ГОДИНИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Дом здравља Торда
Покрајински омбудсман примио је притужбу на рад Дома здравља у Торди. Подносилац притужбе
указао је на проблем који је у насељеном месту Торда настао након што је у Дому здравља почела да
ради докторка која, за разлику од претходног лекара, не влада мађарским језиком. Такође, наведено је
и то да међусобно неразумевање успорава рад у ординацији и проузрокује све веће незадовољство
пацијената.
У општини Житиште, поред српског језика, у службеној употреби су и мађарски и румунски језик.
Место Торда претежно је насељено припадницима мађарске националне мањине који не владају
довољно добро српским језиком. У таквим околностима, отежана је и комуникација између лекара и
пацијената. Покрајински омбудсман сматра да је неопходно да запослени који остварује први контакт
с пацијентима буде оспособљен да оствари основну комуникацију с њима на језику који они разумеју,
поготово што је тај језик (мађарски) у службеној употреби на територији општине.
У изјашњењу се наводи да је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији у Дому
здравља Житиште, за радно место шефа амбуланте у насељеним местима у којима живе Мађари и
Румуни пожељно познавање језика средине у којој раде. По расписаном конкурсу примљена је
докторица која не влада мађарским језиком, али то и није био услов за пријем у радни однос, нити се
конкурс односио на рад у амбуланти Торда. На крају изјашњења, наглашено је и то да је међу
пријављеним кандидатима било оних који говоре мађарски језик.
Ради заштите и унапређивања људских права, а због поштовања законитости и примене прописа о
праву националних мањина на службену употребу језика и писама, надлежни органи Дома здравља
Житиште треба да се у свом будућем раду и поступању придржавају свих релевантних прописа којима
је гарантовано право на службену употребу језика и писама националних мањина, те да своје
пословање уреде на начин да се обезбеди несметано пружање услуга, односно комуникација с
припадницима националних мањина на језицима који су у службеној употреби.
Покрајински омбудсман је става да се убудуће – приликом попуњавања упражњених радних места –
мора водити рачуна о томе да запослени владају мађарским језиком или румунским језиком. Тако би
се – реорганизацијом службе – постепено постигло да у насељеним местима где већину становника
чине припадници националне мањине, чији језик јесте у службеној употреби у општини Житиште,
могу остварити непосредан контакт с лекаром. У складу с наведеним, Покрајински омбудсман упутио
је мишљење према коме је потребно да Дом здравља Житиште, приликом заснивања радног односа,
води рачуна о адекватној заступљености припадника националних мањина у структури запослених,
као и о познавању језика и писама националних мањина који су у службеној употреби на територији
локалне самоуправе.
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Грађанско васпитање
Покрајински омбудсман примио je притужбу професорке основне школе из К., у којој се указује на
проблем извођења наставе на мађарском језику из предмета Грађанско васпитање у тој школи.
Подноситељка притужбе навела је да је школа у новембру 2015. године примила обавештење од
Школске управе Сомбор, према којем се не даје одобрење за групу од троје ђака који похађају
обједињену наставу на мађарском језику из предмета Грађанско васпитање, чиме се укида право
ученика да на свом матерњем језику похађају обавезан изборни предмет. Из приложене документације
види се да се школа у два наврата обраћала Министарству просвете, науке и технолошког развоја
захтевом за добијање сагласности за формирање групе од три ученика, али да из нису добили никакав
одговор.
Покрајински омбудсман обратио се захтевом за изјашњење директору школе, Школској управи
Сомбор, као и Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице. Како од наведених није прибављен конкретан одговор, упућен је допис
Министaрству прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, с молбом да извести Покрајинског омбудсмана
о томе да ли је поменуто министарство, у складу с надлежностима, одлучивало о захтеву основне
школе из К., односно да ли је одобрено формирање групе од три ученика за изучавање изборног
предмета Грађанско васпитање на матерњем језику. Будући да је поменуто министарство 31.12.2015.
године дало сагласност за формирање групе од три ученика различитих одељења од петог до осмог
разреда основне школе за обавезни изборни предмет Грађанско васпитање на мађарском наставном
језику, даљи поступак је обустављен.

Стручни сарадници у школама
Почетком школске 2015/2016. године евидентирано је више обраћања Покрајинском омбудсману због
недоумица које су изазване применом новог прaвилника o критeриjумимa и стaндaрдимa зa
финaнсирaњe устaнoвe кoja oбaвљa дeлaтнoст oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Службени глaсник
РС”, број 75/2015). Наведени правилник прописује да шкoлa дo 15 oдeљeњa може да имa 0,5
извршилaцa нa пoслoвимa стручнoг сaрaдникa и тo пeдaгoгa или психoлoгa, a зaвиснo oд пoтрeбa
шкoлe и прoгрaмa кojи сe oствaруje – тo мoжe дa будe лoгoпeд, сoциjaлни рaдник, дeфeктoлoг или
aндрaгoг. Шкoлa која има oд 16 дo 23 oдeљeњa имa једног извршиoцa нa пoслoвимa стручнoг
сaрaдникa, док школа која има од 24 одељења дo 31 одељење имa 1,5 извршилaцa нa пoслoвимa
стручнoг сaрaдника. Ова одредба проузроковала је обавезу смањивања броја извршилаца на пословима
стручних сарадника у много школа. Стога, велики број стручних сарадника остао је без дела
педагошке норме и о њиховом преузимању морало се водити рачуна пре ангажовања нових
запослених.
Примена Зaкoна o нaчину oдрeђивaњa мaксимaлнoг брoja зaпoслeних у jaвнoм сeктoру („Службени
глaсник РС”, број 68/2015), који прописује рaциoнaлизaциjу зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe и
зaпoслeних нa oснoву других угoвoрa o рaднoм aнгaжoвaњу, такође је резултирала обраћањем
директора појединих школа Покрајинском омбудсману с молбом да им се протумаче прописи.
Поставило се питање: како у школама у којима се настава изводи двојезички обезбедити педагога који
разуме и мањински језик наставе, ако имају право на ангажовање само једног стручног сарадника, док
је психолог (који не говори мањински језик) запослен на неодређено време, односно ако су због
педагошке норме дужни да преузму неког ко такође не говори (мањински) језик наставе.
У одговору је указано на то да се горенаведени проблеми могу решити прописивањем посебних услова
у правилницима о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. У случају да је знање
неког од мањинских језика предвиђено као услов за одређено радно место, школа није у обавези да
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прими у радни однос на неодређено време неког од стручних сарадника који је остао без дела
педагошке норме, а који не испуњава услове прописане правилником о систематизацији. У том
случају, школа може да по расписаном конкурсу изабере лице које – поред законских услова –
испуњава и оне услове предвиђене систематизацијом.

Дискриминација на основу националне припадности
Покрајински омбудсман примио је притужбу на рад полицијске станице С. МУП-а Републике Србије.
Подноситељ притужбе навео је то да се бави пословима обезбеђења јавних манифестација, скупова и
дискотека, истичући да је последњих година – због тога што је припадник ромске националности –
често изложен разним непријатностима, што му отежава даљи рад. Такође, он је изложен сталним
притисцима полицијског инспектора, вређању на националној основи, ометању у обављању посла, као
и насртајима у приватном животу. Подносилац притужбе наводи један од инцидената. Једном
приликом док је стајао с породицом испред излога продавнице, зауставио се цивилни ауто из којег су
изашла двојица мушкараца у цивилу (један од њих био је инспектор на кога се конкретно жалио). Они
су од њега тражили документа, те су га – након што је приказао путну исправу – оптужили да бежи из
земље, при чему су га још и вређали. Случај је пријавио командиру полицијске станице.
У свом изјашњењу, полицијска управа негирала је наводе из притужбе. Став Покрајинског омбудсмана
јесте да полиција грађане може легитимисати само под одређеним околностима, у складу са Законом о
полицији, који прописује услове, начин провере идентитета лица, као и утврђивање идентитета лица.
Чланом 75 наведеног закона, прописано је да ће се провера идентитета применити према лицу: кoje
трeбa ухaпсити, дoвeсти, зaдржaти или упутити нaдлeжнoм држaвнoм oргaну; oд кojeг прeти oпaснoст
кoja зaхтeвa пoлициjскo пoступaњe; нaд кojим сe oбaвљa прeглeд или прeтрeсaњe или сe прeдузимajу
другe зaкoнoм прoписaнe мeрe и рaдњe; кoje сe зaтeкнe у туђeм стaну, oбjeкту и другим прoстoриjaмa
или у прeвoзнoм срeдству кoje сe прeглeдa и прeтрeсa; кoje нeoвлaшћeнo прикупљa пoдaткe o лицу,
oбjeкту или прoстoру кoje сe бeзбeднoснo штити; кoje сe зaтeкнe нa прoстoру или у oбjeкту у кojeм je
приврeмeнo oгрaничeнa слoбoдa крeтaњa, кoje приjaвљуje извршeњe кривичнoг дeлa или прeкршaja
или учиниoцe тих дeлa, oднoснo пружa oбaвeштeњa oд интeрeсa зa рaд пoлициje; кoje свojим
пoнaшaњeм изaзивa сумњу дa je учинилaц кривичнoг дeлa или прeкршaja или дa гa нaмeрaвa учинити
или пo свoм физичкoм изглeду личи нa лицe зa кojим сe трaгa; кoje сe зaтeкнe нa мeсту извршeњa
кривичнoг дeлa или прeкршaja; кoje сe нaлaзи нa мeсту нa кojeм je из бeзбeднoсних рaзлoгa нeoпхoднo
утврдити идeнтитeт свих лицa или прeтeжнoг брoja лицa; зa кoje пoстojи oпрaвдaни зaхтeв службeних
лицa oргaнa држaвнe упрaвe, прaвних или физичких лицa (зaхтeв из кojeг je видљивo дa су службeним
лицимa тaкви пoдaци нeoпхoдни зa зaкoнитo пoступaњe или дa je физичким лицимa пoврeђeнo нeкo
прaвo). Пoлициjски службeник дужaн je дa упoзнa лицe с рaзлoгoм прoвeрe њeгoвoг идeнтитeтa.

Облик својине националних савета
Покрајински омбудсман примио је притужбу Културног центра Арадац због немогућности коришћења
одобрених средстава за адаптацију простора, зато што је предметна непокретност у земљишним
књигама уписана као приватна својина.
Власник непокретности уписане у лист непокретности, број: 381 КО Словачки Арадац, и то двособног
стана број 2, површине 78 м2, у приземљу зграде број 1, у пословно-стамбеном објекту изграђеном на
парцели број 567, на адреси Кукучинова 16 у Арадцу, јесте Национални савет словачке националне
мањине. Ради обављања своје делатности, поменути национални савет закључио је уговор о закупу
непокретности с Културним центром Арадац, са Удружењем жена „Ружа” – Арадац, као и и с
Матицом словачком у Србији, Месни одбор Арадац. Културни центар Арадац, по расписаном
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конкурсу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, поднео је захтев за доделу средстава за
санацију и адаптацију простора за рад. Решењем број: 148/2015, од 7.04.2015. године, одобрена су
средства од 370.000,00 динара. Међутим, потписивање уговора одложено је зато што је у листу
непокретности, као облик својине, уписана приватна својина.
Покрајински омбудсман упутио је Републичком геодетском заводу – Служби за катастар
непокретности Зрењанин, захтев за изјашњење о томе који је правни основ уписа облика својине
националног савета као приватне, имајући у виду то што је национални савет тело мањинске
самоуправе који врши јавна овлашћења у областима уређеним законом.
У образложењу основа за упис облика својине Националног савета словачке националне мањине као
приватне, надлежни орган навео је податак о томе да је предмет купопродаје био у приватној својини
продавца, као и то да је само промењен титулар права својине.
Покрајински омбудсман сазнао је да је Служба за катастар непокретности Зрењанин, у случају
Националног савета румунске националне мањине, применила другачији приступ. Овај орган, својим
решењем број: 952-02-5282/2013, од 17.09.2013. године, дозволио је у листу непокретности број: 22569
КО Зрењанин I, упис права јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине с делом поседа ½,
као и упис права другог облика својине у корист Националног савета румунске националне мањине с
делом поседа ½. Предмет купопродаје у наведеном случају чинила је и породична стамбена зграда у
приватној својини. На сличан начин, Служба за катастар непокретности Ковачица – као облик својине
Националног савета словачке националне мањине – уписала је: „други облици својине”.
Имајући у виду горенаведено, Покрајински омбудсман поново се обратио РГЗ – Служби за катастар
непокретности Зрењанин с молбом да се изјасне на околност која је правни основ уписа облика
својине (други облици својине), у случају Националног савета румунске националне мањине, а која се
односи на сличну правну ситуацију. Покрајински омбудсман примио је изјашњење Службе за катастар
непокретности Зрењанин – тражено поводом притужбе Културног центра Арадац, у коме се наводи да
је својина у корист Националног савета румунске националне мањине уписана на основу
купопродајног уговора, закљученог 14.06.2013. године. Такође, у наведеном изјашњењу истиче се и то
да странке имају право да – у року од пет година од дана уписа – захтевају исправку података о
стварним правима, уколико сматрају да има пропуста или недостатака. Имајући у виду то да је
представник Културног центра Арадац обавестио Службу за катастар непокретности Зрењанин о томе
да неће тражити измену података о уписаним правима и да подаци остану непромењени, Покрајински
омбудсман окончао је активности поводом притужбе.
Потребно је истаћи и то да је Покрајински омбудсман, од почетка примене Закона о националним
саветима националних мањина, указивао на неуређеност питања облика својине националних савета
националних мањина. Према одредбама поменутог закона, национални савети могу да стичу покретну
и непокретну имовину, али Законом о јавној својини није уређено који облик имовине могу да
поседују, нити да ли могу бити корисници јавне својине. По карактеру те имовине, у већини случајева
реч је о имовини која фактички делује према свима и има карактер јавне својине (на пример: зграда
установе културе), док службе за катастар непокретности, у датом правном оквиру, не могу
идентификовати облик својине. Стога, ово питање потребно је регулисати на одговарајући начин.

Јавни бележници
Покрајински омбудсман примио је притужбу адвокаткиње из Чантавира, која је указала на то да се у
раду јавних бележника на подручју Града Суботице не води рачуна о остваривању права на службену
употребу језика и писама националних мањина. Подноситељка притужбе изразила је незадовољство
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због тога што код јавних бележника у Граду Суботици не постоји могућност да се уговор сачини на
мађарском језику и писму, односно да се такав уговор солемнизује, те због тога што се уговор сачињен
на српском језику, у случају када странке не говоре српски језик, односно када га не познају довољно
добро, преводи на мађарски језик о трошку странака по – како је то навела – „непознатом тарифнику”.
Покрајинском омбудсману садржински исту притужбу поднео је и Национални савет мађарске
националне мањине.
Имајући у виду да је Законом о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012,
19/2013, 55/2014 – др. закон, 93/2014 – др. закон и 121/2014), у члану 18. став 1. прописано да јавни
бележник саставља јавнобележничке исправе на српском језику као службеном језику, ћириличким
писмом, а на подручјима оне јединице локалне самоуправе где је у службеној употреби и језик и писмо
националне мањине, јавнобележничке исправе се састављају на српском језику ћириличким писмом
или на језику и писму националне мањине или на оба језика и писма, у складу са захтевом странке, те
да су на територији Града Суботице у службеној употреби, поред српског језика и писма, мађарски и
хрватски језик и њихова писма – овај орган обратио се Комори јавних бележника (у даљем тексту:
Комора).
Покрајински омбудсман затражио је од Коморе информације о томе да ли има сазнања да код јавних
бележника у Граду Суботици није могуће солемнизовати и саставити уговор на мађарском језику и
писму, те да ли она планира да предузме потребне активности и мере како би обезбедили да грађани
остваре своје право на службену употребу језика и писма националне мањине. Такође, Покрајински
омбудсман затражио је да Комора својим члановима укаже на одредбе одговарајућих прописа из којих
произлази да се правни посао и исправе, као и јавнобележничке исправе, уз испуњавање одређених
услова, могу и морају састављати и на језицима и писму националних мањина који су у службеној
употреби.
У оквиру поступка, одржан је и састанак с представницима Коморе, на којем су они указали на
објективне разлоге због којих је тешко обезбедити остваривање права на службену употребу језика и
писма пред јавним бележником. Између осталог, као један од основних проблема истакнуто је то што
се на конкурсе за јавне бележнике ретко пријављују кандидати који говоре неки од језика националне
мањине или се они уопште не пријављују. Комора је известила представнике овог органа о томе да – у
случају када је уговор који је потребно солемнизовати састављен на језику националне мањине, а који
не говори јавни бележник – превођење документа с језика (као и на језик) националне мањине јесте о
трошку бележника. Међутим, према јавнобележничкој тарифи – за учешће додатних лица (нпр. тумача
за превођење) бележнику следе увећани трошкови, што је често проблем странкама. На састанку је
договорено да Комора поднесе иницијативу за измену поменуте тарифе Министарству правде, у делу
где се предвиђа увећање трошкова, односно награде бележнику када у поступку учествује и
преводилац, то јест тумач тако да се нагласи да то неће важити ако је у питању превод на језик
националне мањине који је у службеној употреби или да Комора донесе интерно упутство о поступању
јавних бележника у случају када странка у поступку жели да оствари право на службену употребу
језика и писма националне мањине.
После одржаног састанка, Комора је известила Покрајинског омбудсмана о томе да су се јавни
бележници на територији Града Суботице изјаснили да припадницима националне мањине није
ускраћено право да у поступку пред јавним бележником користе језик и писмо националне мањине
који је у службеној употреби, те да – када се утврди да странке у поступку сачињавања и потврђивања
уговора не говоре српски језик – учествује судски преводилац, а да трошкове превођења сноси јавни
бележник. Надаље, договорено је и то да – у погледу наплате награде – јавни бележник поступа у
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складу с јавнобележничком тарифом, која у члану 21. Тарифни број 18. тачка 4. прописује да „ако у
састављању јавнобележничке исправе учествују позвани сведоци, други јавни бележник, преводиоци
или тумачи, награда се увећава за 10 бодова за свако од тих лица”, односно да се награда јавног
бележника – уколико у поступку учествује и судски преводилац или тумач – увећава за 1.800,00
динара. Комора је известила овај орган о томе да је, у складу с претходно постигнутим договором на
састанку, формирала радну групу која ће дати предлог упутства о примени јавнобележничке тарифе,
које би – након усвајања на Скупштини коморе – било обавезујуће за све јавне бележнике.
На поновљени допис Покрајинског омбудсмана у вези са активностима Коморе на изради упутства за
примену тарифе у случају када странка жели остварити право на службену употребу језика националне
мањине, Комора је обавестила овај орган о томе да упутство још увек није донето. Као разлог наводи
се то што тренутно раде на измени јавнобележничке тарифе, због очекиваних проширења овлашћења
јавних бележника. По усвајању нове тарифе, Комора ће предложити доношење упутства. Очекује се да
ће то бити до краја априла 2016. године.
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ПРАВА ДЕТЕТА
У 2015. години, Република Србија суочила се с приливом бројних миграната/тражилаца азила, међу
којима je сваки четврти био малолетан (дете), док је чак 4.000 њих било без пратње одрасле особе. Ова
тема, због размере проблема у региону, доминирала је и на састанку Мреже омбудсмана за децу
Југоисточне Европе (CRONSEE) 15 на којем је учествовао и Покрајински заштитник грађана омбудсман (у даљем тексту Oмбудсман). Чланице мреже закључиле су да је неопходно јачати
националне правне механизме за заштиту права деце унутар сваке државе, јер су деца несумњиво
најрањивија и најугроженија група у мигрантској кризи. На састанку је разматрана и примена Трећег
факултативног протокола уз Конвенцију о правима детета, као и нове могућности заштите права
детета које он доноси.16
Услед кретања миграната на путу ка земљама Европске уније кроз Републику Србију и потребе
њиховог успутног збрињавања, Покрајинска влада је на седници одржаној 9.9.2015. године прихватила
је захтев Комесаријата за избеглице и миграције о давању на коришћење без накнаде објекта
„Принциповац” у општини Шид, који је у јавној својини АП Војводине. Овај објекат користиће се као
прихватни пункт за избеглице и мигранте у складу са уговором закљученим између АП Војводине и
Комесаријата за избеглице и миграције.
У периоду мигрантске кризе, због затварања границе с Републиком Хрватском, у периоду од 17.9.2015.
до 25.9.2015. године, ученици из Нештина били су онемогућени да похађају наставу, пошто њихов пут
до школе у Бачкој Паланци подразумева прелазак два гранична прелаза. Затварањем границе, било је
угрожено основно право деце/ученика на образовање, прописано Уставом Републике Србије и
Конвенцијом УН о правима детета.
Нажалост, на остваривање права детета, а првенствено на квалитетно образовање, у извештајној
години поново је утицао дуготрајни штрајк просветних радника. Петомесечни протест окончан је
посредовањем Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, тако што су представници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и два репрезентативна синдиката потписали
Споразум и Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима
ученика, али штетне последице по образовање (услед пропуштања наставе) нису отклоњене.
У погледу легислативне активности у Републици Србији у 2015. години у области заштите права
детета, уприличене су широке јавне расправе у вези с доношењем неколико закона и подзаконских
аката.
Јавна расправа о Нацрту закона о несталим бебама, чији је циљ утврђивање истине о новорођеној деци
за коју се сумња да су нестала у породилиштима у Републици Србији, завршена је у септембру 2015.
године. Према тексту овог нацрта закона, он ће се примењивати на случајеве новорођене деце за коју
постоји сумња да су нестала у породилиштима почев од 1. јануара 1970. године, а за које је наступила
застарелост кривичног гоњења,17 па све до 9. септембра 2013. године, након правноснажности пресуде
Европског суда за људска права у предмету Јовановић против Србије. Њиме се предвиђа формирање
специјализоване јединице у оквиру МУП-а, која ће спроводити истражне радње у поступку на основу
15

Одржан у Републици Хрватској у октобру 2015. године.

16

Тај међународни документ омогућава детету да поднесе притужбу због повреде својих (људских) права Одбору
УН за права детета.
17

На будуће случајеве примењиваће се Кривични законик чија је измена у току.
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захтева суда, који ће да одреди правичну накнаду предлагачу за нематеријалну штету због повреде
права на породични живот или због тога што није могуће утврдити положај несталог детета. Суд,
према поменутом нацрту закона, прибавља доказе и податке од надлежних државних и других органа
и физичких и правних лица који су дужни да му их доставе. Представници удружења родитеља „За
истину и правду о бебама” незадовољни су садржином закона, јер је нагласак на обештећењу, а не на
истрази.
Предочен је и Нацрт закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у
кривичном поступку (на јавној расправи био је до 25. јануара 2016. године) којим су предвиђене
многобројне новине; између осталог, формално се релативизује правило о обавезном пуномоћнику
оштећеног који је малолетно лице. У јавности је заступљено мишљење да укидање права на обавезно
именовање пуномоћника сужава дечја права, али и број кривичних дела у којима ће поступати судије,
тужиоци и полицијски службеници који имају посебну едукацију за поступање када су жртве деца.
Кључне измене Закона о полицији, које су ступиле на снагу 21. јануара 2015. године, односе се на
неодложно поступање у случајевима пријаве нестанка лица. Ако је пријављен нестанак лица, а постоје
основи сумње да је то лице жртва кривичног дела, полицијски службеници дужни су да ‒ у сарадњи с
другим надлежним органима, удружењима грађана и грађанима ‒ без одлагања предузму мере и радње
предвиђене овим и другим законима, с циљем његовог проналаска.
У поступку припреме Нацрта закона о финансијској подршци породици са децом, Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања спровело је јавну расправу која је трајала до 06.
jaнуaрa 2016. године. Решења која се односе на дечји додатак задржавају финансијски цензус, чиме се
ово право обезбеђује само породици с нижим примањима, а стицало би се као и до сада, за прва четири
детета по реду рођења у породици. За децу без родитељског старања обухваћену старатељском
заштитом и за децу самохраних родитеља остварује се право на дечији додатак под повољнијим
условима (20% већег цензуса и 30% већег износа дечијег додатка) као и за децу са сметњама у развоју
и инвалидитетом (20% већи цензус за остваривање права и 50% већи износ дечијег додатка). У случају
испуњења услова за увећање износа дечијег додатка по више основа, Законом је прописано
ограничење увећања до 80% редовног износа дечијег додатка. Закон дозвољава могућност увођења у
право на дечији додатак корисника новчане социјалне помоћи, без поновне оцене материјалног стања
породице, уз доказ да дете редовно похађа школу. Независно од материјалних услова, право на
дечији додатак оствариће породица која има дете са сметњама у развоју за које је остварено право на
додатак за помоћ и негу другог лица, према условима прописаним Законом о социјалној заштити.
Дужина трајања права корисника дечијег додатка продужава се до завршетка редовног средњег
образовања, најдуже до навршених 20 година живота, а за децу која су из оправданих разлога касније
започела школовање, до навршене 21 године живота. Остаје, међутим, услов да дете редовно похађа
школу.18
Министарство правде и државне управе објавило је текст Нацрта грађанског законика, који је на јавној
расправи до 01.06.2016. године. У делу који регулише породичне односе, овај законик базира се на
Породичном закону, Конвенцији о правима детета УН, научним достигнућима значајним за
породично-правне односе и захтевима савременог живота, као и достигнутог степена друштвеног
развоја.
18

То, према неким мишљењима, дискриминише најсиромашније, јер често, како тврде, не могу деци да обезбеде
ни ужину. Покрајински заштитник грађана сматра да се на овај начин подстиче образовање деце и одговорно
родитељство, а истовремено се контролише редовност похађања школе, што директно утиче и на смањење
сиромаштва.
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У периоду од септембра до октобра 2015. године, реализована је јавна расправа Нацрта националне
стратегије у области образовања за спречавање сексуалног злостављања деце у Републици Србији
(2016‒2020). У Републици Србији превенција и сузбијање сексуалног злостављања деце регулисани су
у више законских и стратешких докумената, који се ослањају на недовољну истраживачку грађу,
недовољне и не увек транспарентне податке. Национална студија представља прво системско
истраживање сексуалног злостављања деце, које ‒ поред података о учесталости сексуалног
злостављања деце ‒ садржи и испитивање ставова деце, младих и родитеља о сексуалном
злостављању. Национална студија истовремено информише општу и стручну јавност о
распрострањености сексуалног злостављања деце и његовим карактеристикама као феномена који у
нашој средини још увек није довољно препознат.
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 07. октобра 2015. године, донела је
Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној
Покрајини Војводине за период 2015‒ 2020. године. 19 Акциони план подразумева анализу стања,
положаја, потреба и проблема младих на територији АП Војводине, као и конкретне активности ради
остваривања циљева у области образовања младих, запошљавања, здравља младих и социјалне
политике према младима, културе и информисања, активизма и слободног времена, волонтеризма и
мобилности младих, безбедности и заштите животне средине и одрживог развоја. У време када се
израђивао овај акциони план политике за младе у АП Војводини, истовремено је била у току и израда
Националне стратегије за младе за период 2015‒ 2025. године.
Имајући у виду важност питања репродуктивног здравља ученика, издвајамо податак да су ученици
готово свих војвођанских средњих школа и ове текуће школске године били у прилици да од посебно
обучених едукатора, у оквиру ваннаставних активности, слушају предавања на тему репродуктивног
здравља. Ово право остварила је 71 средња школа на територији АП Војводине, а на основу учешћа на
конкурсу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину „Здравствено васпитање о репродуктивном
здрављу”.
Посебну пажњу јавности изазвало је доношење Правилника о критеријумима и стандардима за
финансирање установе које обављају делатност основног образовања и васпитања и Правилника о
критеријумима и стандардима за финансирање установе који обављају делатност средњег образовања
и васпитања. Овим правилницима,донетим на основу Закона о основама система образовања и
васпитања, у 2015. години смањен је број стручних сарадника у школама, а у случајевима стручног
сарадника медијатекара, школе су биле принуђене да запосленог прогласе радником за чијим радом је
престала потреба.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ
У току 2015. године, Омбудсман је у случајевима (не)остваривања права на образовање по обраћању
родитеља, школа и/или због насиља у школи, Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице упућивао препоруке да се покрене стручни и/или
инспекцијски надзор. Поменути секретаријат је у тим (али и другим) случајевима, с циљем надзора над
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„Службени лист АПВ”, број 42/15
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применом закона, извршио 1.784 20 инспекцијска надзора у предшколским установама, основним и
средњим школама.

Предшколско образовање
Припремним предшколским програмом у школској 2015/16. години обухваћено је 17.445 деце у
Аутономној покрајини Војводини, што је у поређењу с претходном школском годином мање за 60
деце, а у односу на период од пре две године ‒ за 1.305 деце мање.
У току 2015. године, Покрајински заштитник грађана поступао је по више притужби родитеља у вези
са остваривањем права на предшколско образовање, од којих издвајамо следеће примере.

Упис у предшколску установу
Сваке године за упис у предшколске установе конкурише више деце него што има слободних места,
што је често повод притужби Покрајинском заштитнику грађана. С тим у вези био је и случај
незапослене грађанке која је ‒ због високоризичне трудноће и упутства лекара да је неопходно да
мирује ‒ поднела захтев за упис сина у предшколску установу. Приликом предаје документације за
упис детета, запослени у предшколској установи обавестили су је да нема слободног места, као и да
приоритет имају деца чија су оба родитеља запослена. Иако је указивала на оправданост захтева и
своје проблеме, предшколска установа их није препознала, као ни ризик и потенцијалну опасност која
је утицала на то да се превремено породи. Због потребе сталног надзора над недонoшчетом, поново се
обратила предшколској установи која је тек по предлогу Омбудсмана омогућила детету право на
целодневни боравак у предшколској установи.
Организација рада вртића током распуста
Поред проблема у вези с уписом деце у предшколску установу и формирање ранг-листа, ове
извештајне године Покрајински заштитник грађана уочио је и организациони проблем у вези с радом
вртића током летњег распуста. Наиме, по правилу, предшколске установе доносе одлуку о томе који ће
објекти радити током летњег распуста, о чему су родитељи и деца благовремено обавештени. И поред
чињенице да то у појединачним случајевима резултира незадовољством родитеља, Омбудсман сматра
да већина предшколских установа доноси најцелисходнију одлуку ‒ у оквиру објективних могућности
‒ која на тај начин доприноси остваривању интереса деце и родитеља, усаглашавајући принцип
правичности и економичности.
Надзор родитеља над дететом предшколског узраста
Покрајинском заштитнику грађана обратили су се запослени у предшколској установи због недоумица
у вези с питањем да ли деца предшколског узраста могу без надзора родитеља, сама или уз пратњу
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Од укупног броја наведених надзора, извршено је 880 редовних, 777 ванредних и 207 контролних
инспекцијских надзора. Приликом наведених надзора, с циљем позитивне примене закона, других прописа и
општих аката, установама је наложено 1.235 мера.
Од тога, покрајинска просветна инспекција извршила је 133 инспекцијска надзора у општинама које нису
организовале инспекцијски надзор. Укупан број извршених инспекцијских надзора у установама ученичког
стандарда јесте 16, а приликом надзора, наложене су 33 мере.
Покрајинска просветна инспекција поступала је седам пута по захтеву за заштиту права ученика. Захтеви за
заштиту права ученика били су у вези с приговором и жалбом на оцену. Позитивно су решена два захтева, а
негативно ‒ пет захтева за заштиту права ученика.
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малолетне браће и сестара, односно уз пратњу другог пунолетног лица да долазе и одлазе из
предшколске установе.
Упућени су да је чланом 69. ст. 3 и 4 Породичног закона прописано да родитељи не смеју остављати
без надзора дете предшколског узраста и да дете могу привремено поверити другом лицу само ако то
лице испуњава услове за старатеља.
На основу цитиране одредбе, несумњиво произлази да дете не сме да долази и одлази из предшколске
установе у пратњи малолетног лица (брата и/или сестре), јер она не испуњавају услове за старатеља.
Стога, установа је у обавези да контролише то да ли дете доводи и преузима, пре свега, родитељ. С
друге стране, родитељ може привремено поверити дете другом пунолетном лицу, ако то лице
испуњава услове за старатеља (баба, деда, сродник). За установу би било значајно да за то увек има и
писмену сагласност родитеља.

Педагошки асистент
Проблеми око обезбеђивања педагошког асистента у образовно-васпитном систему за свако
појединачно дете такође су били предмет обраћања родитеља. Покрајински заштитник грађана више
пута утврдио је да деци нису обезбеђени педагошки асистенти, а нису реализоване ни обуке за
педагошке асистенте, нити је расписан конкурс за пријем кандидата за програм обуке у складу с
Правилником о програму обуке за педагошког асистента.
Анализом прописа који се односе на ангажовање педагошког асистента могло се закључити да постоји
неусклађеност између Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и
васпитања и Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.
Према тумачењу прописа ресорног министарства, педагошки асистент се не додељује на име
појединачног детета, већ образовно-васпитној установи за групу деце. У том случају, установа
обезбеђује подршку за сву децу из осетљивих друштвених група, којој је потребна додатна подршка
ангажованог педагошког асистента који ‒ у складу с договореним/планираним обавезама на нивоу
предшколске установе ‒ повремено пружа подршку и појединачном детету.
Ради унапређивања доступности и квалитета васпитања и образовања за свако дете и сваког ученика,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру Сектора за развој и високо образовање,
формирало је Групу за социјалну инклузију чији је један од приоритетних задатака рад на измени
Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику и израда
Правилника о педагошкој асистенцији, којим би се прецизније регулисали услови и критеријуми за
њихово ангажовање.
Омбудсман издваја пример када је образовна установа решење недостатка педагошких асистената
видела у ангажовању волонтера који би помагали у раду с децом, што, опет, може бити ризично, јер
није прописано на који начин се волонтери бирају, као ни које услове треба да испуњавају. Дакле,
поставља се и питање обуке волонтера, с циљем обезбеђивања квалитетне подршке сваком детету.
Пример добре праксе јесте успешно решен проблем мајке која се притужбом обратила Омбудсману у
вези са остваривањем права на педагошког асистента њеном сину који има више здравствених
проблема од рођења, а уз то и његов психо-социјални развој карактеришу проблеми и тешкоће у
функционисању.
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У складу с проценом надлежне интерресорне комисије и уз израђен ИОП, дете похађа предшколску
установу у трајању од три сата у току дана. Будући да су боравак и организоване активности у вртићу,
али и дружење с вршњацима, евидентно доприносили његовом напретку, уз додатну подршку за време
боравка у вртићу, могао је бити укључен у целодневни боравак.
Уважавајући предлог Покрајинског заштитника грађана, поменута комисија спровела је поновну
процену за пружање додатне подршке сину подноситељке притужбе и ‒ на основу прописа ‒ оценила
да је предшколској установи потребно обезбедити педагошког асистента који ће као стручно лице
квалификовано радити с децом са оштећењем вида, ради њиховог осамостаљивања и боље
комуникације са околином и вршњацима, која је ограничена недостатком видне перцепције.

Избор и разрешење органа управљања
Покрајински заштитник грађана поступао је по притужби грађанина који је указао на нерегуларност
поступка именовања чланова управног одбора предшколске установе. Према наводима из притужбе,
скупштина општине је као предлагач три представника управног одбора из реда јединице локалне
самоуправе поступала супротно одредби члана 54. став 11. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања 21 и именовала лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично
дело насиље у породици.
Покрајински заштитник грађана упутио је директора предшколске установе и председника управног
одбора ради оспоравања именовања поменутог члана управног одбора, односно покретања поступка за
разрешење овог и именовање новог члана управног одбора предшколске установе, а све с циљем
несметаног функционисања рада овог органа управљања.
Поступак је у току.

Регресирање трошкова боравка у предшколској установи
Одлука о регресирању трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег реда рођења у
Општини Стара Пазова, од 23.12.2014. године, била је дискриминаторна и неправична према одређеној
групи деце и супротна општим принципима образовања и васпитања. Управо то је био повод за
поступање Покрајинског заштитника грађана у 2015. години, а по притужби мајке чијем трећем детету
је ускраћено до тада признато и остварено право на бесплатан боравак. Према овој одлуци, дете трећег
реда рођења исте мајке има право на бесплатне трошкове целодневног, односно полудневног боравка у
установи уколико су и деца претходног реда рођења уписана у установу. На тај начин, регресирање
трошкова за боравак трећег детета у предшколској установи условљено је истовременим уписом у
установу и деце претходног реда рођења, што је изузетак који готово проузрокује то да ове мере
подршке и нема. Због тога је Омбудсман Општини Стара Пазова упутио мишљење о неправилном
поступању, уз захтев да предузму све мере како би обезбедили финансијска средства за регресирање
трошкова боравка за свако трећерођено дете у породици. То подразумева да се ‒ приликом планирања
буџета за наредну годину ‒ издвоје средства за ту намену, али и да се измени Одлука о праву на
регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег реда рођења.

Основна школa
У први разред државних основних школа у АП Војводини школске 2015/16. године уписано је 17.915
ученика, што је за 67 ученика више него претходне школске године. Ученици су распоређени у 887

21

„Службени гласник РС” 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015
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некомбинованих одељења (једно одељење мање него прошле школске године) и 141 комбиновано
одељење (више за девет одељења него претходне године).
Од укупно 144 ученика са сметњама у развоју, који похађају први разред, 27 ученика наставу похађа у
посебним одељењима редовних основних школа, а њих 117 у посебним основним школама за ученике
са сметњама у развоју. То упућује на закључак о повећању броја ученика који похађају овај вид
наставе, у поређењу с претходном школском годином, али не и о броју деце по индивидуалном
образовном плану.

Школски календар
Школски календар за основне школе на територији АП Војводине, којим је било предвиђено да се
мањак у броју наставних дана надокнађује радним суботама, изазвао је бројне негативне коментаре.
Наставници су били мишљења да рад суботом никада није давао позитивне педагошке ефекте. Стога,
одлучено је да у школској 2015/2016. години ученици основних и средњих школа суботом неће
похађати наставу, а да ће се мањак часова надокнадити на сврсисходнији и практичнији начин.
Вршњачко насиље
Ни 2015. година није била изузетак када је реч о проблему вршњачког насиља у школи. Иако је
физичкo нaсиљe нajчешћи вид aгрeсивнoсти усмeрeнe нa другe, није занемарљив ни број случајева
психичког, али и других облика насиља.
Покрајински заштитник грађана, у складу са својим овлашћењима, а позивајући се на одредбе Закона о
основама система образовања и васпитања, често је био принуђен да директорима школа ‒ као лицима
oдгoвoрним зa зaкoнитoст рaдa и успeшнo oбaвљaњe дeлaтнoсти устaнoвe ‒ указује на неопходност
укључивања свих одговорних, а посебно педагошко-психолошке службе и тима за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања. То је подразумевало правовремено спровођење мера и
активности ради превазилажења проблема у сваком појединачном случају, али и генералне превенције
за убудуће. Указивано је и на важност успостављања и остваривања сарадње између шкoле и
рoдитeља, путем oтвoрeне, кoнтинуирaне двoсмeрне кoмуникaциjе, засноване на пoвeрeњу и
мeђусoбнoм увaжaвaњу (која најчешће изостаје), а све с циљем да се поступа у најбољем интересу
ученика.
Омбудсман је посебно апеловао на педагошко-психолошке службе у школама, које су у обавези да
континуирано прате и анализирају ситуацију у школи, те да интензивираним саветодавним радом
пружају стручну помоћ и подршку и ученицима, али и наставном особљу када за то постоји потреба.
Због уочене неспремности за сарадњу с другим органима у локалној заједници, Покрајински
заштитник грађана саветовао је школе да би ‒ сваки пут када процене да је то потребно ‒ требало да
обавесте и укључе у рад друге органе и установе (центар за социјални рад, дом здравља, полицијску
управу и друге), како би се пружила најбоља заштита ученицима.
Проблеми у функционисању тимова за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
обележили су и ову извештајну годину. На недоумице у спровођењу подзаконских аката упућује и
притужба основне школе којој није било јасно да ли је школа, односно тим за заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања у обавези да на сваких шест месеци доставља извештаје о раду установе
о спровођењу активности у области насиља над ученицима. Одговором је указано на одредбе
Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање,
које уређују документацију, анализу и извештавање. Према наведеним одредбама, тим подноси
извештај директору два пута годишње, директор извештава орган управљања, савет родитеља и
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ученички парламент. Извештај о остваривању програма заштите саставни је део годишњег извештаја о
раду установе и доставља се Министарству просвете, односно надлежној школској управи.
Један од примера позитивне праксе јесте случај вршњачког насиља у основној школи, где је тим за
заштиту од насиља у свему поступао у складу с Протоколом за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање. Школа се обратила свим надлежним институцијама, одржана је
и конференција случаја и сачињен је индивидуални план заштите ученика, а у наредном периоду
пратиће се реализација предложених мера у плану заштите ученика.

Инклузија
Да у појединим случајевима запослени у школама не разумеју основни разлог утврђивања права
ученика на индивудуални образовни план, указује и случај основне школе која потребу за ИОП-ом
није препознала, јер дете није имало проблема у току времена које је проводило у школи, ни у
понашању, нити у савладавању градива. Међутим, проблеми детета били су отежана социјализација,
отежано стицање самосталности и вођење бриге о себи, што је био разлог честог изостајања с наставе.
Након предлога Покрајинског заштитника грађана да се промени и прилагоди приступ школе у
конкретном случају, предузете су одговарајуће мере у интересу ученика. Школа није препознала да
право на ИОП има дете и ученик који има потребу за додатном подршком у образовању и васпитању
због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у васпитно-образовном, ако
те тешкоће утичу на остваривање општих исхода образовања и васпитања.
Покрајински заштитник грађана уочио je и добре резултате у примени инклузивног образовања у
појединим школама. Томе у прилог говори и податак да се дeцa са сметњама у развоју, пo зaвршeтку
oснoвнe шкoлe, бeз пoлaгaњa приjeмнoг испитa уписуjу у срeдњe шкoлe гдe сe прoфeсиoнaлнo и рaднo
oспoсoбљaвajу зa oдрeђeнa зaнимaњa, схoднo свojим интeрeсoвaњимa и спoсoбнoстимa.
Међутим, конкурсом за упис у ученика у први разред средње школе у Републици Србији прописани су
и посебни здравствени услови за упис у средње уметничке школе. Током поступка по једној притужби,
Омбудсман констатовао је извесно неразумевање између школе, школске управе, дома здравља и
родитеља ученика са сметњама у развоју, баш у вези с начином полагања пријемног испита и
прописаним условима. Родитељи су у свом обраћању Омбудсману исказали незадовољство радом
дома здравља, а у вези са (не)издавањем лекарског уверења, неопходног за полагање пријемног испита
у средњој уметничкој школи. Конкретно, овом ученику није издато одговарајуће лекарско уверење,
прописано условима из конкурса.
Иако је утврђено да су све установе и појединци поступали у складу с правилима своје струке и у
најбољем интересу детета, тек након реаговања Омбудсмана и спроведене медијације, нашло се
заједничко решење. У том смислу, ученику је издато ново лекарско уверење с налазима лекара
специјалиста, закључком и мишљењем специјалисте медицине рада о испуњености посебних
здравствених услова за упис у жељену средњу школу, уз предлог о потреби за додатном подршком.
Према мишљењу Покрајинског заштитника грађана, а имајући у виду значај питања заштите деце са
сметњама у развоју, једино континуираном сарадњом свих надлежних институција, при чему би свака
требало да користи своје ресурсе, могу се постићи резултати у раду са овом групом корисника, а све с
циљем генералног унапређивања и пружања подршке у области образовања, здравствене и социјалне
заштите.
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Бесплатни уџбеници
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру Пројекта „Бесплатни уџбеници за
школску 2015/2016. годину”, обезбедило је бесплатне уџбенике за један део ученичке популације. У
складу с прописаним условима, уџбенике за школску 2015/2016. годину добијају социјално угрожени
ученици свих разреда основне школе, чији су се родитељи/старатељи пријављивали у школама, у
периоду од 02.03. до 23.03. 2015, односно до 30.03.2015. године, након продужетка рока.
Након поступка спроведеног по притужби родитеља незадовољних начином спровођења поступка
остваривања права на бесплатне уџбенике, Омбудсман констатовао је да због процедуралног проблема
надлежно министарство није узело у разматрање неблаговремену пријаву школе са списком ученика
који испуњавају услове за остваривање овог права.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја уважило је предлог Омбудсмана и донело
одлуку да се одобри могућност накнадне пријаве ученика ради остваривања права на бесплатне
уџбенике, што је у складу с најбољим интересом деце, односно ученика. У том смислу, школи је дат
налог да наручи одговарајући број уџбеничких јединица за потребе својих ученика.

Средња школa
Уписаних средњошколаца у 2015. години било је 17.347, што је 614 ученика више него у претходној
години. Истовремено, смештајни капацитети 13 домова ученика на територији АП Војводине и даље
су недовољни. За место у њима ове школске године конкурисало је 2.987 ђака, а примљено је њих
2.665, што упућује на потребу да се размотри могућност проширивања смештајних капацитета.

Ученичка стипендија
Омбудсману су се обратили и родитељи незадовољни радом Комисије за ученичке и студентске
кредите и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У појединим случајевима,
Покрајински заштитник грађана је могао је закључити да, приликом конкурисања, родитељи нису
одмах назначили припадност њихове деце друштвено осетљивој групи, те деца нису посебно
рангирана применом блажих критеријума. Накнадна допуна документације није могла бити узета у
обзир, јер пријаве нису биле потпуне, односно нису садржале и документацију којом се доказује
припадност осетљивој друштвеној групи. Родитељи су поучени о неопходности да се правовремено
информишу о свим условима конкурса, те да имају обавезу да назначе и припадност друштвено
осетљивој групи, као и да о томе приложе одговарујуће доказе.
Насиље на интернету
Покрајински
заштитник
грађана
–
омбудсман
у
2015.
години,
путем
сајта
www.bezbedaninternet.ombudsmanapv.org, као и претходне године, примио је пријаве због насиља на
интернету. Пријаве су поднете због насиља на друштвеној мрежи Фејсбук и Јутјуб платформи, а у
питању су били претње, узнемиравање и злоупотреба објављеног садржаја. Злоупотребе на Јутјуб
платформи, пре свега, подразумевале су креирање и ширење непримерених видео-садржаја и
приказивање видео-садржаја с циљем вређања и омаловажавања. Сви подносиоци поучени су о начину
пријаве узнемиравања и малтретирања на сајтовима, а посебно и о начину уклањања непримерених
снимака.
Оцењивање
Искуство Омбудсмана говори о томе да резултат поступања понекад може бити и то да су исходом
незадовољне обе стране, што потврђује да Покрајински заштитник грађана увек поступа у најбољем
интересу детета.
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Томе у прилог говоре и примери притужби родитеља ученика незадовољних начином оцењивања, који
решење проблема налазе у исписивању своје деце из школе, што ‒ према мишљењу Омбудсмана, није
у најбољем интересу детета.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
У 2015. години, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, извршио је
само пет инспекцијских надзора. Надзор над стручним радом органа старатељства извршен је на
предлог државног органа, установе или физичких лица у 144 случаја (од тога, један надзор над
стручним радом дела делатности органа старатељства, док су у 43 случаја дата претходна мишљења
овог секретаријата о поступању и вршењу послова центра за социјални рад у реализацији услуге
домског смештаја малолетних лица, односно о утврђивању и спровођењу мера за заштиту и
остваривање најбољег интереса детета у случају измештања из породице и постојању основа за такву
интервенцију). У другостепеном управном поступку донето је само десет решења која се односе на
децу.
Скрећемо пажњу на то да је у извештајној години настављен пад животног стандарда становништва и
пораст сиромаштва, а међу најсиромашнијима су и даље деца до 14 година живота, а посебно деца која
живе на селу, ромска деца, деца самохраних родитеља, деца са сметњама у развоју, деца избеглих или
интерно расељених особа, због чега је и приказан осврт на остваривање права ове најугроженије групе.

Материјална подршка породици
Новчана социјална помоћ и једнократна новчана помоћ
Током 2015. године, Покрајинском заштитнику грађана обратило се више грађана и грађанки због
материјалних тешкоћа с којима се суочавају, изражавајући незадовољство у вези са остваривањем
права на неки од облика материјалне подршке. Чињeницa je и дa грaђaни збoг нeзнaњa или недовољне
обавештености не остварују права која им припадају или/и не воде рачуна о роковима за подношење
захтева за обнову већ признатих права.
У таквим случајевима, Покрајински заштитник грађана је, у складу са овлашћењима, давао је савет
подносиоцима притужби о начину остваривања њихових права, пре свега, у вези са остваривањем
права на новчану социјалну помоћ и права на једнократну новчану помоћ. У случајевима када се
породице налазе у стању изузетне социјалне потребе, те ако су у питању породице с троје или више
деце, саветовано им је да поднесу захтев за остваривање права на попуст у плаћању цене електричне
енергије и захтев за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга.

Право на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу
другог лица
Покрајински заштитник грађана − омбудсман у 2015. години примио је неколико притужби родитеља
незадовољних поступањем надлежних органа у поступцима остваривања права деце са сметњама у
развоју на додатак за помоћ и негу другог лица или права на увећан додатак за помоћ и негу другог
лица. На основу навода из притужби и приложене документације, Омбудсман констатовао је да
медицинске чињенице значајне за остваривање овог права утврђује орган вештачења Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање, према критеријумима из члана 37 Закона о пензијском и
инвалидском осигурању.
Закључено је да није оправдано, па ни правично, да се у поступку процене здравственог стања и
телесног оштећења деце, посебно деце са сметњама у развоју, примењују правила о процени радне
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способности и професионалног обољења. Оваквим поступањем, орган вештачења цени степен
оштећења код деце са сметњама у развоју на основу неодговарајућих критеријума, што може да има за
последицу да деца са сметњама у развоју остану ускраћена за право на додатак за помоћ и негу другог
лица, односно увећани додатак.

Покрајински заштитник грађана мишљења је да је потребно да се размотри могућност да се ово
питање посебно уреди Законом о социјалној заштити. Сходно томе, Покрајинском секретаријату за
здравство, социјалну политику и демографију, односно покрајинској секретарки ‒ као чланици
Покрајинске владе, упућена је препорука да предузме потребне радње како би Скупштина АП
Војводине, као овлашћени предлагач, покренула поступак допуне Закона о социјалној заштити.
Иницираним допунама потребно је уредити питање оснивања и рада посебног органа
вештачења/лекарске комисије која би давала налаз, мишљење и оцену у вези са остваривањем ових
права деце са сметњама у развоју, а њен рад био би уређен одговарајућим подзаконским актом.

Право на родитељски и дечији додатак
Покрајински заштитник грађана поступао је и по притужбама родитеља у вези са остваривањем права
на родитељски и дечији додатак, у којима су тражене информације и савет о могућностима
остваривања права на неки од облика финансијске подршке породици.
Издвајамо обраћање мајке двоје деце која је, као страна држављанка, имала пријављено пребивалиште
на територији Града Суботице. У октобру 2014. године засновала је брачну заједницу с држављанином
Републике Србије (који је такође имао пријављено пребивалиште на територији Града Суботице) и с
њим је очекивала рођење заједничког детета у мају 2015. године.
Омбудсман је подноситељки притужбе указао на прописе на основу којих, уколико испуњава њима
прописане услове, може да поднесе захтев за остваривање права на новчану подршку породици.
Указано јој је и на то да ‒ уколико њена породица испуњава услове за остваривање права на дечији
додатак ‒ након рођења детета, њен супруг на основу Закона о финансијској подршци породици са
децом може да поднесе захтев за остваривање тог права. Надаље, на основу Одлуке о остваривању
новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, уколико има пријављено пребивалиште најмање
годину дана на територији АП Војводине, она као мајка може да поднесе захтев за остваривање права
на новчану помоћ, односно уколико нема пријављено пребивалиште најмање годину дана, право на
новчану помоћ под истим условима може да оствари њен супруг. Напослетку, пошто је супругу
подноситељке притужбе то прво дете, он као отац може на основу Одлуке о додели средстава за
прворођено дете у календарској години из средстава буџета Града Суботице да поднесе захтев за
доделу средстава за прворођено дете. Поучена је да сва три захтева, с потребном документацијом,
треба да поднесе надлежној јединици локалне самоуправе, односно Градској управи Града Суботице.

Право на решавање стамбених потреба
Социјално становање, према Закону о социјалном становању, 22 дефинисано је као становање
одговарајућег стандарда, које се обезбеђује уз подршку државе породицама које из социјалних,
економских и других разлога не могу да обезбеде стан по тржишним условима. Јединице локалне
самоуправе ради обезбеђивања услова развоја социјалног становања, између осталог, доносе програме
социјалног становања, планирају буџетска средства за спровођење локалне стамбене стратегије, воде
регистар станова, оснивају самостално или заједно с другим заинтересованим јединицама локалне
22
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самоуправе непрофитну стамбену организацију (стамбену агенцију) ради спровођења локалне
стамбене стратегије, реализације програма социјалног становања и управљања становима за социјално
становање датим под закуп, као и ради обављања других активности од јавног интереса у области
становања. У одређивању реда првенства за решавање стамбених потреба лица, по основним
мерилима, предност имају лица која припадају рањивим друштвеним групама: млади, деца без
родитељског старања, самохрани родитељи, породице с више деце, самачка домаћинства, лица преко
65 година старости, особе са инвалидитетом, лични војни инвалиди, породични војни инвалиди,
цивилни инвалиди рата, избеглице и интерно расељена лица, Роми и припадници других социјално
рањивих група.
Притужба грађанке, самохране мајке четворо деце, односила се на дужину трајања поступка за
обезбеђивање стана њеној породици, који се водио пред Општинском управом Општине Рума.
Подноситељка притужбе је дуже време користила стан у општинској својини без правног основа, а
одговори општинске управе о разлозима непоступања по њеном захтеву садржали су само чињеницу
да не постоји надлежни орган који би решио ово питање. Омбудсман је упућиван да се обрати
Комисији за пословни простор, Јавном правобранилаштву, као и Одељењу за урбанизам и комунално
стамбене послове. Будући да су се сви ови органи оглашавали ненадлежним, Покрајински заштитник
грађана је закључио да су оваквим поступањем проузроковали одуговлачење поступка на штету
грађанке, а општина није благовремено оформила комисију као тело које би било надлежно. Сходно
томе, затражено је да се без одлагања предмет уступи на поступање органу који ће одлучити о захтеву
подноситељке притужбе. Општинска управа Општине Рума, након више захтева Покрајинског
заштитника грађана оформила је Комисију за давање у закуп станова у власништву Општине и тако
обезбедила процесне услове за одлучивање о давању станова у закуп. Резултат сарадње јесте закључен
уговор о закупу стана између подноситељке притужбе и ЈП „Стамбено” Рума.

Хуманитарна удружења
Сумње на злоупотребу акције прикупљања новчаних средстава путем хуманитарних удружења биле су
предмет поступања Покрајинског заштитника грађана у овој извештајној години.
Омбудсман је путем штампаних и електронских медија, сазнао је да су грађанима Града Новог Сада и
Града Зрењанина, путем система обједињене наплате, уз уплатницу за комуналне и друге услуге,
достављене и уплатнице за донирање новчаних средстава на рачун Центра за помоћ и рехабилитацију
особа са посебним потребама „Кућа светлости” у Београду за слепу и слабовиду децу.
Анализом прописа и достављених изјашњења актера, закључено је да не постоји основ по ком јавна
предузећа могу да остварују овај вид сарадње са хуманитарним удружењима, да не постоје јасни
критеријуми на основу којих би се бирали субјекти којима ће се пружити подршка, те који орган
доноси одлуку о сарадњи. Овакав вид подршке јавних предузећа хуманитарним удружењима, без
основа у акту којим би билa уређена, сва наведена питања води ка правној несигурности грађана,
неједнаком поступању према хуманитарним и другим удружењима и ствара се могућност злоупотребе
у вези с прикупљеним средствима. Јавним предузећима упућено је мишљење о незаконитом
поступању, посебно имајући у виду да се на тај начин отварају могућности да грађани буду доведени у
заблуду о томе да учествују у хуманитарној акцији, а да је у ствари реч о злоупотребама.

Вршење родитељског права
Учесталост рaзвoдa бракова обележава и протеклу годину. Приликом развода, најчешће и
најпроблематичније питање јесте којем ће од родитеља заједничка деца бити поверена на старање.
Oтвoрeнe бoрбe измeђу бивших супружникa пoнeкaд oстaвe дeцу пo стрaни или их чaк учинe
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срeдствoм манипулације, растрзане љубављу према оба родитеља. Томе у прилог говори и чињеница
да родитељи често неосновано окривљују једни друге да дете физички или психички злостављају и
занемарују. Супружник који се сматра повређеним ретко поштује и право на приватност другог
супружника, те и на тај начин посредно угрожава интересе детета. Покрајински заштитник грађана је у
једном случају подносиоцу притужбе скренуо пажњу да достављањем фотографија из приватног
живота супруге угрожава њено право на приватност, посебно уколико не постоји њен пристанак, што
може бити основ за подношење тужбе за заштиту приватности, а потенцијално штети и деци.
Покрајински заштитник грађана користи сваку прилику да укаже на то да је најбољи интерес детета
оно чиме би првенствено требало да се воде родитељи, као и орган старатељства, други управни
органи и установе, суд.
Према искуству Омбудсмана, збoг кршeњa прaвa нa виђaњe дeцe нaкoн рaзвoдa брака нajчeшћe се жaлe
oчeви, будући да сматрају да су дискриминисани у односу на мајке у погледу старатељства над децом.
Међутим, надлежни судови своју одлуку о поверавању детета, најчешће мајци, заснивају на уверењу
да је она подобнији родитељ, поготово у раном узрасту деце, када и најчешће долази до развода.
Да нису сви oчeви по правилу мaњe дoбри родитељи у поређењу с мајкама, доказује и пример
грађанина који нам се обратио и указао на свој став да су налаз и мишљење које је Центар за социјални
рад доставио на захтев суда у поступку поверавања деце необјективни и пристрасни, те да мишљење и
жеља деце да живе са оцем нису уважени. Након спроведеног поступка по притужби, Покрајински
заштитник грађана утврдио је да је надлежни орган старатељства поступио по мерама које му је
наложио другостепени орган - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију, те је отклонио утврђене пропусте у раду, а све то ради пружања адекватне заштите и
збрињавања малолетне деце. Напомињемо и то да је надзор извршен на предлог Омбудсмана.

Корективни надзор
Оно што се посебно уочава јесте то да постоји знатан број случајева када ниједна од примењених мера
које орган старатељства има на располагању није дала очекиване резултате, нити је допринела томе да
родитељи поштују пресуду о моделу виђања детета с родитељем с којим не живи, a често се оба
родитеља понашају на начин који негативно утиче на емоционални развој детета и који није у његовом
најбољем интересу.
Покрајински заштитник грађана , у случајевима где је постојао очигледан основ за поступање, указао
је надлежним центрима за социјални рад на неопходност спровођења мера корективног надзора, што
подразумева реализацију активности с циљем кориговања родитеља у вршењу родитељске дужности,
како би се заштитили интереси деце и остварило њихово право да имају контакте и с родитељем с
којим не живе, у складу с правноснажним судским пресудама.

Путовање у иностранство
Породичним законом, у члану 78, прописано је да родитељ који не врши родитељско право има право
и дужност да издржава дете, да с дететом одржава личне односе и да о питањима која битно утичу на
живот детета одлучује заједнички и споразумно с родитељем који врши родитељско право. Полазећи
од ове одредбе, у случajевима кaдa је процењено да један од родитеља из неоправданих разлога нe
жeли дa се сaглaси с путовањем детета у иностранство, Омбудсман је указивао на могућност
подношења тужбе за делимично лишење родитељског права другог родитеља, сaмo у дeлу којем би се
ограничило право родитељу да без оправданог разлога ускрати детету право (сaглaснoст) да путује у
иностранство. Подносиоцима притужби указано је на то да у овом поступку суд доноси одлуку
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руководећи се најбољим интересом детета, а истовремено процењујући и оправданост разлога
исказаног противљења.

Приступ информацијама од јавног значаја
У овој извештајној години, Омбудсману се притужбом обратио одређем број родитеља у вези са
остваривањем права да изврше увид у документацију у предметима који се воде пред органом
старатељства, за који имају правни интерес иако нису старатељи деци и/или не врше родитељско
право, али нису лишени тог права ни потпуно, нити делимично. Притужбама се траже и одговори на
питања о томе које податке о личности центар за социјални рад има право да прикупља, ко може да
има увид у те податке, те да ли је потребна сагласност странке за прикупљање тих података и слично.
Саставни део одговора, поред датог савета, била је и поука родитељима да, уколико је њихов захтев за
слободан приступ информацијама од јавног значаја одбијен, против тог решења могу изјавити жалбу
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и да се том истом
органу могу обратити и када је у питању заштита (њихових) података о личности.
Притужбе на рад судова и вештака
Незадовољни исходом, најчешће поступака за измену одлуке о поверавању деце, родитељи упућују
притужбе на рад судова, али и на начин вештачења у судском поступку, јер се често не слажу с
налазом и мишљењем вештака, у делу којим се констатује да је насиље над дететом последица
међупартнерских сукоба. У сваком појединачном случају, подносиоци притужби поучени су о
одредбама Устава Републике Србије које се односе на независност судства и о томе на који начин, у
складу са Законом о уређењу судова, могу поднети притужбу на рад судова. Омбудсман је указао и на
одредбе Закона о судским вештацима, у погледу стручних активности које се користе приликом
утврђивања, оцене и разјашњења правно релевантних чињеница да суд у сваком конкретном случају
цени мишљење вештака, да се увек може оспорити налаз у писменом облику, стављањем примедби на
налаз, а да се због непрофесионалног поступања вештака могу обратити притужбом и Министарству
правде.
Привремени старатељ
Орган старатељства може одлучити да постави привременог старатеља штићенику, као и детету под
родитељским старањем, ако процени да је то неопходно ради привремене заштите личности, права или
интереса тих лица.
Покрајинском заштитнику грађана обратио се пуномоћник грађанке која је делимично лишена
родитељског права по тужби Центра за социјални рад Града Новог Сада. Према његовим тврдњама,
орган старатељства малолетном детету није поставио привременог старатеља током тог судског
поступка. Орган старатељства је образложио своје поступање, указујући на то да интереси детета тада
нису били угрожени, иако се оно није налазило под привременим старатељством. Од рођења о
његовим потребама бринули су баба и деда по мајци, дете је боравило у познатој средини, у породици
која познаје његове потребе, навике, школско постигнуће, здравствено стање и жеље. Иако дете није
било без фактичког старатељства, баба је дала изјаву да је сагласна да се постави за старатеља
малолетном детету, те је након тога, ценећи да је то у најбољем интересу детета, донето и одговарајуће
решење о старатељству.

Хранитељство
Одрастање деце у институцијама, према резултатима различитих истраживања, не обезбеђује потребне
и стимулативне услове за правилан когнитивни, друштвени и емотивни развој детета. Управо због
смањивања укупног броја деце у домовима на минимум и издвајања деце из породица само у
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случајевима када је то због њихове личне сигурности и безбедности, основани су центри за породични
смештај чија је улога да промовишу и потпомажу смештање деце без родитељског старања у
хранитељске породице.
Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад23 (једини на територији АП Војводина) почео је рад
с корисницима у септембру 2015. године. Услугу породичног смештаја за децу у Јужнобачком,
Средњобанатском и Сремском округу пружило је 709 породица, у које је смештено 1.039 деце. Од
наведеног броја, стандардним хранитељством бави се 74% породица, сродници хранитељи су у 18%,
док се специјализованим хранитељством (смештај деце са инвалидитетом) бави 7% породица.24
Иако подржава хранитељство као меру заштите права детета, Покрајински заштитник грађана
наглашава да оно не сме бити трајна замена за биолошке родитеље, већ вид привремене заштите деце и
подршке породицама које се суочавају с краткотрајним изазовима због којих нису у стању да пруже
адекватну бригу својој деци.
Улога биолошке породице у планирању заштите детета не сме бити занемарена. Стручна лица требало
би да раде на унапређивању капацитета родитеља и да им пруже подршку у стицању нових знања у
области родитељства. Родитељима чија су деца измештена у хранитељске породице потребно је
обезбедити континуиране садржајне и квалитетне контакте с децом, а биолошкој породици адекватну
психосоцијалну, едукативну, здравствену, правну и економску подршку. Важно је и то да ‒ током
трајања хранитељства ‒ улога родитеља буде препозната и дефинисана, као и да се предузимају
потребне мере ради стварања повољних услова за повратак деце у биолошку породицу, на шта
Омбудсман посебно скреће пажњу центрима за социјални рад у појединачним случајевима.
Поступајући по притужбама грађана, када су у појединачним случајевима идентификовани извесни
проблеми у вршењу улоге хранитеља, Омбудсман је указао надлежним центрима за социјални рад на
потребу да благовремено врше ревизију процене компетенције хранитеља када је у питању дужност
која им је поверена, с крајњим циљем и обавезом органа старатељства да деци у хранитељским
породицама обезбеди безбедно окружење, адекватан надзор и задовољење њихових узрасно-развојних
потреба. У прилог ставу о непостојању континуиране сарадње хранитеља са органом старатељства,
говори и забрињавајућа чињеница да су о проблемима у вези с децом која се налазе на смештају у
хранитељским породицама обавештени прво медији.

Услуге социјалне заштите
Право на личног пратиоца детету и ученику
Подсећамо на то да је Покрајински заштитник грађана у 2014. години спровео истраживање у
јединицама локалне самоуправе АП Војводине, на основу којег је стекао увид у то на који начин
јединице локалне самоуправе и надлежне институције обезбеђују услугу личног пратиоца детету и
23

Основан је Одлуком Владе Аутономне Покрајине Војводине у фебруару 2014. године („Службени лист АП
Војводине”, број 6/2014) за територију Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског управног акта.
24

Саветници за хранитељство пружали су подршку свакој хранитељској породици саветодавним радом у кућној
посети, на организованим састанцима са хранитељима, разговорима у центру за породични смештај Нови Сад и
путем телефонских разговора. Ради унапређивања квалитета услуге породичног смештаја, остварена је сарадња с
другим установама, посебно центрима за социјални рад.
Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад спроводио је континуирани едукативни рад са хранитељима
путем пројекта „Отворена врата хранитељства”, али и друге едукативне пројекте. У едукативним програмима
учествовало је 132 хранитеља. Саветници центра спровели су 151 кућну посету хранитељским породицама, ради
процене испуњености стандарда о хранитељству.
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ученику и како превазилазе проблеме на које наилазе у пракси. Резултати истраживања у 2015. години
обрађени су у посебном извештају, а јединицама локалне самоуправе упућене су препоруке с
предлозима мера које би требало да предузму у складу са својим надлежностима.
Ово истраживање понукало је Општинску управу Општине Врбас, која је сачинила предлог
Правилника о ангажовању личног пратиоца детета и ученика, да нам се обрати за давање мишљења на
предлог. Уз похвале за уложени труд да се у овој јединици локалне самоуправе сачини нормативни акт
ради обезбеђивања квалитетније услуге личног пратиоца, Омбудсман је упутио неколико сугестија с
циљем да се постојећи акт побољша.
У прилог томе да неке јединице локалне самоуправе нису у могућности да без подршке превазиђу
проблеме у вези с тим на који начин могу да обезбеде услугу личног пратиоца, говори и случај
грађанина који је указивао на то да је школа обезбеђивала личног пратиоца његовој ћерки, али да због
ограничења запошљавања на основу Закона о буџетском систему више није била у могућности да
закључи уговор о делу с личним пратиоцем. Због тога се у више наврата обраћао и школи и општини
Стара Пазова.
Покрајински заштитник грађана , ради проналажења решења за наведени проблем, поменутој општини
предочио је могуће начине за његово превазилажење. Будући да право на личног пратиоца детету и
ученику припада групи услуга социјалне заштите, предложен је могући поступак за његов избор, који
подразумева да личног пратиоца може да изабере организација која је пружалац услуга, центар за
социјални рад, организације цивилног друштва, установе и органи на локалном нивоу. Општина Стара
Пазова уважила је предлоге Покрајинског заштитника грађана и остварила сарадњу са организацијом
цивилног друштва, Удружењем грађана МНРО, којем су одобрена средства из буџета општине за
реализацију услуге личног пратиоца.

Установе социјалне заштите
Домови за децу
Уколико је дете одвојено од једног или оба родитеља, има право да одржава контакте са сваким од
њих. Током рада, Омбудсман је у више случајева констатовао да ‒ због лоше међусобне комуникације
и нетрпељивости током бракоразводног поступка ‒ родитељи ускраћују одржавање личних контаката
деце с родитељем с којим не живи. Са друге стране, понекад се ни органи старатељства не руководе
најбољим интересом детета, па издвајамо случај када је установа социјалне заштите одбила да испуни
своју обавезу и омогући родитељу да види своје дете које је смештено у установу за смештај деце без
родитељског старања. Као разлог, наведена је одлука Врховног касационог суда којом се укида део
који се односи на начин одржавања личних односа детета и оца. Анализом судске одлуке, Покрајински
заштитник грађана утврдио је да из ове одлуке не произлази да оцу треба ускратити виђање детета, па
је установи упућена препорука да детету не ускраћује одржавање контакта с родитељем.
Дневни боравак као услуга социјалне заштите
И у овој извештајној години Омбудсману је указано на проблеме у установама за дневни боравак
деце, омладине и одраслих лица са сметњама у развоју. На основу претходног искуства, Омбудсман је
закључио да су то често комплексни проблеми и да је неопходно континуирано радити на њиховом
решавању и превазилажењу, а све ради задовољавања потреба корисника. Основни и једини задатак
свих надлежних установа и институција јесте унапређивање оваквог облика социјалне заштите, што
подразумева и отварање већег броја установа намењених свим особама са сметњама у развоју у
локалној заједници.
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С проблемом организационе природе, а што смо утврдили на основу притужбе, суочавају се и
корисници дневног боравка у оквиру ШОСО „Радивој Поповић” у Сремској Митровици. То се пре
свега односи на радно време боравка, јер је оно ограничено радним временом школе. Проблем се
огледа у чињеници да се ова услуга одвија у школи, а не као социјална услуга, па је тако и у
надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја које је одговорно за оргaнизaциjу
рaдa школе и дневног боравка, а она је извршeнa у склaду сa вaжeћим зaкoнским прoписимa.
По предлогу Омбудсмана, а на иницијативу грађана, сви надлежни органи у наредном периоду
заједнички ће се ангажовати у проналажењу адекватног решења; у складу с планираним буџетским
средствима за ту намену, размотриће се све могућности оснивања дневног боравка за децу и омладину
ометену у психичком развоју ‒ као услугу у систему социјалне заштите, у складу са Законом о
социјалној заштити.

Установе социјално-здравствене заштите
Покрајински заштитник грађана, у годишњем извештају за 2014. годину, осврнуо се на проблем
малолетника који због свог специфичног социјалног и здравственог статуса имају потребу за
социјалним збрињавањем и за сталном здравственом заштитом или надзором. Покренуо је
иницијативу према којој би једно од решења овог проблема могло бити и њихово збрињавање у
социјално-здравственој установи, како је то и прописано чланом 60 Закона о социјалној заштити. Тада
је констатовано да ‒ иако је законом прописана могућност оваквог начина збрињавања корисника ‒ на
територији Републике Србије још увек није установљен овај тип установе.
У вези с поменутим проблемом, током 2015. године, Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману
молбом се обратио и директор једног центра за социјални рад, с циљем пружања подршке у
обезбеђивању адекватне заштите права тројице малолетних корисника, који су због аутодеструктивног
понашања (покушај самоубиства) укључени у психијатријски третман, а такође су евидентирани и као
малолетни починиоци кривичних дела. Директор у свом обраћању тражи савет и предлоге за
одређивање даљег третмана у раду с овим корисницима, због немогућности проналажења адекватног
смештаја у оквиру постојеће мреже установа социјалне заштите.
Према мишљењу Покрајинског заштитника грађана, а имајући у виду значај питања заштите деце и
младих с проблемима у понашању, мишљење Омбудсмана јесте да се једино континуираном сарадњом
свих надлежних институција, при чему би свака од њих требало да користи своје ресурсе, могу
постићи резултати у раду са овом групом корисника, а све с циљем генералног унапређивања система
социјалне заштите. С тим у вези, Омбудсман се обратио и надлежном министарству. Позитиван помак
у решавању овог проблема огледа се у чињеници да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања препознало проблем третмана и смештаја деце и младих с проблемима у понашању,
те је реализовало програм јачања професионалних капацитета за рад с поменутом категоријом
корисника. Предвиђени програм подразумева обуку стручних радника и стручних сарадника у
установама за смештај деце и младих за примену Програма интензивног третмана.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ
У складу с Породичним законом, дете има право на обезбеђење најбољих могућих здравствених
услова за правилан и потпун развој.
Издвајамо случај обраћања мајке која је доживела непријатност од лекара приликом контролног
прегледа њене двомесечне бебе, јер јој је на непримерен, непрофесионалан и увредљив начин упутио
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критику на начин неговања бебе. Покрајински заштитник грађана испитао је да ли је у конкретном
случају поштован Кодекс професионалне етике лекарске коморе Србије.
Утврђено је да је у Клиничком центру Војводине ‒ Клиника за гинекологију и акушерство беба
прегледана у Поликлиници за гинекологију и акушерство. Након спроведеног поступка, закључено је
да је лекар поступио професионално и у складу с Кодексом професионалне етике, те да је у намери да
скрене пажњу на одређене пропусте мајке, енергично и јасно дао примедбу на неадекватан начин
исхране бебе због којег би њено здравље могло бити озбиљно угрожено. Као потврда неопходности
таквог реаговања наведено је да је подноситељка притужбе разумела и уважила све савете и
инструкције који су јој упућени, па је о побољшању и напредовању детета лично повратно обавестила
ординирајућег лекара, на чији се рад претходно жалила.
Покрајинском заштитнику грађана обратила се и грађанка којој је онемогућено да овери своју
здравствену књижицу, као и здравствене књижице своје деце. Као разлог навела је то што је рачун
њеног послодавца у блокади, због чега није измирио обавезе на име доприноса за обавезно
здравствено осигурање. Подноситељки притужбе указано је на одредбе Закона о здравственом
осигурању, којим се прописује да ако исправа о осигурању, односно здравствена картица, односно
исправа о коришћењу здравствене заштите није оверена због тога што доспели допринос није плаћен,
накнадно ће се оверити када тај допринос буде у целини уплаћен. У случају када доспели доприноси за
обавезно здравствено осигурање нису уплаћени, односно када није уплаћен износ у целини, право на
здравствену заштиту ‒ у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона ‒
може да се користи на терет средстава обавезног здравственог осигурања само у случају хитне
медицинске помоћи.
Омбудсман је посебно указао на то да је чланом 4. Закона о остваривању права на здравствену
заштиту деце, трудница и породиља утврђено да деца остварују права прописана овим законом на
основу исправе о здравственом осигурању, коју издаје Републички фонд за здравствено осигурање у
складу са законом којим се уређује здравствено осигурање, без обзира на то да ли је исправа оверена.
Издвајамо и случај мајке која нам се обратила зато што њена два малолетна детета не остварују право
на здравствену заштиту у Републици Србији, само због тога што је она страна држављанка. Након
спроведеног поступка, утврђено је да мајка није поднела писмени захтев за издавање здравствених
књижица Републичком фонду за здравствено осигурање, те је поучена да се обрати надлежној
филијали тог фонда, која ће ‒ у складу са Законом о здравственом осигурању ‒ утврдити приоритетан
основ осигурања (пошто је реч о деци) и на основу потребних докумената издати исправу о осигурању.

Лечење у иностранству
Током 2015. године, у републици су организоване бројне трибине с циљем подизања нивоа свести
грађана о неопходности правовремене дијагностике и што ефикаснијег лечења ретких болести.
Истовремено, грађани су се обраћали и Покрајинском заштитнику грађана који их је ‒ у складу са
овлашћењима ‒ упознао с могућностима остваривања права на лeчeњe у инoстрaнству, у случajу дa се
лeчeњe oбoљeњa, стaњa или пoврeдe кoje су излeчивe нe мoже успeшнo лeчити у Републици Србиjи.
Прва могућност подразумева упућивање писменог захтева Републичком фонду за здравствено
осигурање, а о којем ће одлучивати у складу с Правилником о условима и начину упућивања осигураних
лица на лечење у иностранство.25
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С друге стране, Oдлуком o oтвaрaњу буџeтскoг фoндa зa лeчeњe oбoљeњa, стaњa или пoврeдa кoje сe
нe мoгу успeшнo лeчити у Рeпублици Србиjи 26 прописано је да се фoнд oтвaрa рaди oбeзбeђивaњa
дoдaтних срeдстaвa зa лeчeњe oбoљeњa, стaњa или пoврeдa, кao и лeчeњa oбoлeлих oд oдрeђeних врстa
рeтких бoлeсти кoje су излeчивe, a кoje сe нe мoгу успeшнo лeчити у Рeпублици Србиjи и зa кoje
Рeпублички фoнд зa здрaвствeнo oсигурaњe нe мoжe дa oбeзбeди дoвoљaн изнoс срeдстaвa зa лeчeњe
oд уплaтe дoпринoсa зa oбaвeзнo здрaвствeнo oсигурaњe и из других извoрa финaнсирaњa у склaду сa
зaкoнoм. Приликoм дoдeљивaњa срeдстaвa из поменутог фoндa, приoритeт имajу дeцa, кao и млaди ‒ у
склaду са Устaвoм, зaкoнoм и пoтврђeним мeђунaрoдним угoвoримa. На основу наведене одлуке,
министар здравља утврдио је Процедуре којима се уређују ближи услови, начин и поступак доделе
средстава из буџeтскoг фoндa зa лeчeњe oбoљeњa, стaњa или пoврeдa кoje сe нe мoгу успeшнo лeчити
у Рeпублици Србиjи. Поступак за доделу средстава из Републичког фонда за здравствено осигурање
пoкрeћe сe нa зaхтeв пацијента, рoдитeљa или зaкoнскoг зaступникa пацијента, који се подноси
Министарству здравља, с назнаком „За Буџетски фонд”. Захтев се подноси на основу предлога три
лекара одговарајуће специјалности здравствене установе у којој се пацијент лечи, односно надлежног
центра за ретке болести. У складу са стручним налазом, оценом и мишљењем комисије, сагласношћу
иностране здравствене установе о пријему пацијента на лечење, односно установљеном дијагнозом,
комисија даје предлог на основу којег министар здравља доноси одлуку o дoдeли срeдстaвa из фoндa.

ПРАВО НА ИГРУ
Покрајински заштитник грађана заговара стручно мишљење да је игрa oснoвни oблик дeчje
aктивнoсти, кojoм oнa учe o свeту oкo сeбe, рaзвиjajући истoврeмeнo и физичкe и психичке
спoсoбнoсти. Грађанска јавност заинтересована је да дeци створи прилику зa игру тaкo штo ћe им
oбeзбeдити пoсeбне прoстoре, безбедна игрaлиштa кoja стимулишу њихов моторни развој, вeштину
кoмуникaциje, рaдoзнaлoст и мaшту. Међутим, неретко су у првом плану други приоритети, те право
детета на игру врло често остаје ускраћено. To je мoтивисaлo Покрајинског заштитника грађана да се
обрати ЈП Заводу за изградњу града и добије информације у вези с планом изградње нових дечијих
игралишта, теретана на отвореном, као и планом уређења постојећих спортских терена и школских
дворишта на територији Града Новог Сада. Према добијеним информацијама, утврдили смо да се
приликом планирања дечјих игралишта сагледавају сви аспекти ‒ од анализе локације, утицаја
средине, неопходних материјалних средстава, па до постојања реалне потребе и услова за подизање
игралишта. Изградња нових или реконструкција постојећих игралишта за децу планирана је тако да се
равномерно улаже у целу градску територију и да стручни кадар поменутог завода води рачуна о
потребама и степену распоређености оваквих садржаја и у граду и у приградским насељима.

МЕДИЈИ
Медији својим професионалним и етичким извештавањем мoгу знaчajнo да дoпринeсу eдукaциjи
jaвнoсти. Снажан утицај информација које мeдиjи свакодневно пласирају доприносе општем
oбрaзoвaњу дeцe, млaдих, рoдитeљa, стручнe и oпштe jaвнoсти, пошто их јавност најчешће безрезервно
прихвата као проверене и тачне. Кao важна кoмпoнeнтa друштвa, мeдиjи би пoсeбнo трeбaло да имају
критичку свест о употреби прaвилне, недискриминаторне тeрминoлoгиjе приликом извештавања, а
посебно када је реч о сексуалном злостављању деце.
Наводимо пример поступка који је Омбудсман покренуо по сопственој иницијативи, на основу
медијских написа према којима су ученицу једне основне школе сексуално злостављали ученици исте
26
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школе. Након спроведеног поступка, закључено је да је школа у свему поступала у складу с
правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
У току поступка заштите ученице, установа се придржавала редоследа поступања у интервенцији тако
што је насиље заустављено правовременом интервенцијом наставнице, о инциденту је обавештен
главни дежурни наставник, попуњена је пријава о насиљу и догађај је евидентиран у књизи дежурства,
обавештен је одељенски старешина и обављене су консултације са запосленима у школи поводом тог
догађаја. О догађају и покретању васпитно-дисциплинског поступка против ученика који су извршили
насиље обавештени су родитељи жртве насиља; с њима је у неколико наврата разговарано, а психолог
школе је посебно саветодавно радио са свим ученицима. Израђен је план заштите за ученицу која је
после месец дана наставила да похађа наставу у другом одељењу, а констатовано је да је потребно да
се континуирано прате стање и односи у одељењу међу ученицима, с посебним акцентом на
комуникацију ученика одељења на друштвеним мрежама. Оно што је било забрињавајуће јесте то што
је због неистинитих медијских написа и злонамерних коментара ученица изостала с наставе месец
дана, а отац девојчице изјавио је да објављени текст не одговара његовој изјави у потпуности.
Покрајински заштитник грађана је, поступајући по притужби, констатовао да медијско извештавање о
немилом догађају, пре свега, нанело штету детету, другим ученицима, а коначно и самој школи
(наставницима, запосленима и управи). Омбудсман је указао и на потребу унaпрeђивања пoзитивнoг
утицaja медија, избегавањем сензационалистичког извештавања о догађајима када су жртве деца и
пружањем адекватне заштите и подршке сваком детету појединачно.

ЗЛОУПОТРЕБА ДЕЦЕ
Услед учесталог обраћања грађана који су указивали на (зло)употребу деце у политичке сврхе, а
имајући у виду да питање заштите деце од ове злоупотребе у Републици Србији није уређено
прописима, правилима и кодексима, нити је санкционисано као негативна појава, Покрајински
заштитник грађана је и ове године, путем саопштења, апеловао је на јавност и указао на
неприхватљивост овакве употребе деце у изборним кампањама. У том смислу, указано је на
неопходност доношења кодекса понашања политичких странака ради заштите права и интереса деце,
као и утврђивања начина кажњавања неетичких активности странака, којима се права деце несумњиво
повређују.
Покрајински заштитник грађана истакао је и то да је децу непримерено користити у политичке сврхе,
чак и када се има изричит пристанак родитеља, поготово децу у узрасту када још не разумеју шта
овакве активности значе. Посебно су издвојене васпитно-образовне установе које су првенствено
дужне да увек поступају у складу с најбољим интересом деце, да никада не излажу децу овој врсти
злоупотребе и да обављају свој рад у складу са основним принципима образовања и васпитања,
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања.

ИСТРАЖИВАЊЕ
Право ученика са изузетним способностима на
индивидуализовани рад и индивидуално образовни програм у
основним и средњим школама у АП Војводини
Покрајински заштитник грађана – омбудсман од 2007. године прати како се у основним и средњим
школама у АП Војводини остварује право на образовање, посебно када је реч о ученицима којима је
потребна додатна образовна, социјална или здравствена подршка. Посебна пажња у анализи
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инклузивног образовања у 2015. години посвећена је обезбеђивању и реализацији додатне подршке
ученицима са изузетним способностима.
Упитник који је био доступан он-лајн свим основним и средњим школама у АП Војводини садржи 35
питања, формулисаних на основу прописа који регулишу право на додатну подршку детету/ученику, у
вези с применом и спровођењем индивидуализованог рада и/или индивидуалног образовног програма.
Упитник су попуњавали стручни сарадници, а одговоре су доставиле: 231 основна школа (од укупно
345 основних школа) и 84 средње школе (од 121 средње школе).
Према достављеним подацима, право на индивидуализовани рад и индивидуални образовни план
током школске 2014/15. године користило је 3.306 ученика основних школа, а током првог
полугодишта 2015/16. године ‒ 3836. Трећину овог броја чине ученици с менталним и комбинованим
сметњама у развоју, док је међу ученицима који су користили ово право 7% ученика са изузетним
способностима. Истовремено, од укупно 511 ученика средњих школа ‒ који су користили право на
индивидуализовани рад и индивидуални образовни програм ‒ половину чине ученици са изузетним
способностима.
Индивидуализовани начин рада и у основним и у средњим школама у више од 80% случајева
примењен је као прилагођавање метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког
материјала, увођења нових садржаја, провере знања. Међу ученицима који су користили право на
индивидуализовани начин рада било је 13% ученика са изузетним способностима у основним и 36% у
средњим школама.
Када је реч о праву на индивидуални образовни програм, користило га је укупно 3.209 ученика
основних школа, међу којима и 5% ученика са изузетним способностима (право на ИОП 3).
Заступљеност ученика и ученица са изузетним способностима равномерно је изражена.
Резултати истраживања указују на то да у случајевима када је ИОП 3 предложен јер ученици већ
остварују резултате изнад очекиваних, 76% њих чине дечаци. С друге стране, девојчице чине 75%
ученика за које је предложен ИОП 3 због тога што је процењено да би због изузетних способности
могли да постигну резултате значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда.
Графиконом 1. представљени су резултати који говоре у прилог томе да се из године у годину
повећава број ученика који користе право на ИОП 3.
Графикон 1. Број ученика који су користили право на ИОП 3 (по разредима)
35
30
25
20
15
10
5
0
I

II

III

IV

V

ПРАВА ДЕТЕТА • 61

VI

VII

VIII

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

Према подацима средњих школа, од укупно 355 ученика који су користили право на индивидуални
образовни програм, 38,9% јесу ученици са изузетним способностима, међу којима је двоструко више
ученица. За разлику од показатеља у основним школама, није уочена ни тенденција прогресивног
повећања броја ученика у старијим разредима, који користе ово право.
Предлог за израду индвидуалног образовног програма у половини од укупног броја основних школа
дају наставници разредне наставе или одељенске старешине, али када је реч о ученицима са изузетним
способностима ‒ ове предлоге чешће дају наставници предметне наставе. Подаци средњих школа
говоре о томе да нема значајних разлика у вези с тим ко иницира предлог за израду ИОП-а, али да су
половину од укупног броја предлога за израду ИОП-а 3 ‒ када је реч о ученицима са изузетним
способностима ‒ дали предметни наставници.
Подршка ученицима са изузетним способностима ‒ како у основним, тако и у средњим школама ‒
најчешће се пружа у виду организовања додатне наставе и похађања секција, али и менторским радом
и подстицањем ученика на самостални истраживачки рад.
Резултати истраживања показују и то да стручни сарадници на различите начине разумеју појаву
даровитости и да постоје тешкоће у идентификовању ученика са изузетним способностима. Док неки
наставници и стручни сарадници сматрају да постоје и тзв. даровити подбацивачи и да није нужно да
даровити ученици постижу натпросечне резултате, већина њих као ученике са изузетним
способностима ипак издваја оне који постижу изванредне резултате у појединачним наставним
предметима или у групи наставних предмета, који показују заинтересованост, залагање и мотивацију
за успех, рад и учење.
Проблеми у вези с применом и остваривањем права ученика на индивидуализовани рад и
индивидуални образовни програм, на које су стручни сарадници указали, односе се највише на
преоптерећеност наставног и стручног кадра административним пословима, на њихову недовољну
обученост за инклузивно образовање, као и на недостатак педагошких асистената. Издвајамо и податак
да 87% наставника и стручних сарадника у основним и 78% наставног и стручног кадра у средњим
школама није посебно вредновано или награђивано за ангажовање у раду с ученицима укљученим у
инклузивну наставу, а они који јесу ‒ најчешће добију неку врсту јавне похвале и захвалнице на нивоу
школе.
Покрајински заштитник грађана – омбудсман сачиниће посебан извештај у вези са остваривањем права
ученика са изузетним способностима на образовање, у складу с њиховим потребама, у оквиру ког ће
надлежнима упутити одговарајуће препоруке.
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РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
УВОД
Унапређивање родне равноправности јесте једно од кључних развојних питања јер омогућава
одговарајуће коришћење женских способности и непосредно доприноси побољшању квалитета живота
свих грађанки и грађана. Као такво, ово питање било је у средишту пажње током целе године, пре
свега, због расправе о промени законског оквира који би учврстио обавезе државе и успоставио
механизме за постизање родне равноправности. На почетку године представљен је Модел закона о
родној равноправности Заштитникa грађана Републике Србије, а на самом крају представљени су
Нацрт закона о родној равноправности, односно Нацрт закона о равноправности жена и мушкараца
Координационог телa Владе РС за родну равноправност, као и нацрти Националне стратегије за родну
равноправност 2016‒2020. године и Акционог плана за њено спровођење. Упркос томе,
институционални механизми за родну равноправност, првенствено на локалном нивоу, нису учинили
искорак у спрoвoђeњу постојећег прaвнoг и стрaтeшкoг oквирa за рoдну рaвнoпрaвнoст, тако да су
активности углавном сведене на осуду насиља у породици и насиља према женама, а мање или чак
нимало на уклањање препрека за остваривање родне равноправности и стварање једнаких могућности
за жене и мушкарце у локалној заједници.
У Аутономној покрајини Војводини настављене су активности које су довеле до укључивања родног
буџетирања у програмску структуру покрајинског буџета за 2016. годину. Одржани су тренинзи за
покрајинске службенике о увођењу родне равноправности у буџетски процес, направљено је упутство
за увођење родног буџетирања и приручник намењен запосленима у управи ‒ „Ка родно одговорном
програмском буџету”.
Настављена је добра пракса Одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине за равноправност
полова да се састаје, не само када то налаже дневни ред парламента, него и ради одржавања тематских
расправа о моделу и нацрту закона о родној равноправности, о европским перспективама развоја родне
равноправности и оснаживања жена, о употреби родно осетљивог језика и о слици жена у медијима.
Поменути одбор, заједно са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова Народне
скупштине Републике Србије, на Међународни дан људских права разговарао је о достигнућима и
перспективама у борби против насиља над женама.
И у 2015. години било је притужби Покрајинском омбудсману, које потврђују да се у пракси крше
права жена у области рада, пре свега, због кашњења исплате накнаде зараде за време породиљског
одсуства и одсуства с рада ради неге детета, што је погодило већи број породиља запослених у јавном
сектору рада. Нередовна исплата накнаде зараде проузроковала је то да су накнаде зарада за више
месеци исплаћиване одједном, због чега су појединачни приходи премашили износ од 60.000 динара,
те су тако труднице и породиље постале обвезнице тзв. солидарног пореза чије је утврђивање и
наплату Влада Републике Србије обуставила тек крајем године.
Осим о кршењу права трудница и породиља, дискриминацији запослених жена и доступности
здравствене заштите, у овом извештају велика пажња посвећена је и насиљу над женама у породици и
тешкоћама с којима се оне суочавају у институцијама у којима траже заштиту, због њихове
неефикасности и неблаговременог реаговања.
Сви видови дискриминације жена и даље су распрострањени, жене не препознају механизме заштите, а
примена принципа родне равноправности и једнаких могућности је неуједначена и недоследна.
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У овом извештају описани су и случајеви кршења принципа равноправности полова и дискриминације
жена, као и активности које су предузимане у оквиру надлежности заменице за равноправност
полова.27

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ (СТРУКТУРА ПРИТУЖБИ)
Протекла година потврдила је вишегодишње искуство које показује да се жене више него мушкарци
жале због проблема у вези с радним односима, економским проблемима, социјалном заштитом и
родитељством, односно због угрожавања права током трудноће и породиљског одсуства, као и због
насиља у породици и партнерским односима. Пошто се у области родне равноправности претежно
суочавамо са структуралном дискриминацијом на коју указују статистички подаци, често покрећемо
поступке по сопственој иницијативи. Грађани/грађанке у АП Војводини углавном не препознају
кршење права на основу пола и дискриминацију по том основу у поступању органа управе. Осим тога,
вишеструки проблеми на које жене често указују у својим притужбама не уочавају се увек као
дискриминација на основу пола, брачног или породичног живота или вишеструка дискриминација
жена, него као кршење права из радног односа, или права из социјалног, односно пензијског
осигурања и права на здравствену заштиту, јер се у институцијама проблеми, углавном, не сагледавају
из родног угла.
Од 617 притужби које су поднела физичка лица, 213 притужби поднеле су жене (32,13%), а 404
притужбе поднели су мушкарци (60,94%). Од 920 формираних предмета, у области равноправности
полова било их је 69, три мање него претходне године (7,5%). Притужбе су поднеле 43 жене (62,32%)
и 12 мушкараца (17,4%), десет правних лица и четири удружења. По сопственој иницијативи,
Покрајински омбудсман покренуо је дванаест поступака, а органима управе упућене су две препоруке.
Највише притужби односило се на насиље у породици (24,46%), радне односе (17,39), социјалну и
материјалну подршку (11,59%), дискриминацију по основу пола, брачног и породичног живота (8,7%)
и здравствену заштиту (5,8%).
И током 2015. године, заменица за равноправност полова јавно је иступала и упозоравала на кршење
права и дискриминацију на основу пола и родне припадности на више десетина скупова; имала је 29
наступа и 93 појављивања у медијима.

НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ
ОДНОСИМА
Подаци показују да заштита особа које су преживеле насиље ‒ пре свега, жене и деце ‒ још није на
задовољавајућем нивоу. Полиција најчешће користи меру упозорења, док лекари и медицинско особље
у здравственим установама недовољно познају посебан протокол и недовољно га примењују. Ипак,
уочавамо напредак у организацији служби ‒ свака полицијска управа има координатора за случајеве
насиља у породици, а управе наводе да је међуинституционална сарадња боља. Више нису усамљени
примери добре сарадње и међусобног обавештавања институција о сваком случају и редовних,
месечних састанака (Зрењанин, Кикинда). Иако проверен начин рада, због своје ефикасности,
конференција случаја недовољно се користи, а институције наводе да им недостају обучени сарадници.
Забрињава то што тужилаштва користе начело одлагања кривичног гоњења и у случајевима са
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Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману („Службени лист АП
Војводине”, број 37/2014, 40/2014-испр. и 54/2014).
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елементима насиља, што сматрамо противно начелима заштите жртве и политици достизања нулте
толеранције на насиље.
Институције треба доследно ‒ у оквиру својих надлежности ‒ да сарађују, помажу и подржавају жртве,
на шта их, поред закона, обавезују и протоколи о поступању, чија доследна примена олакшава рад,
даје резултате и, напослетку, штити жртве насиља, односно жене и децу, а насилника кажњава за
учињено противправно дело. Покрајински омбудсман, осим тога, препоручује да све институције
обавезно спроводе безбедносну процену ‒ појединачно и у међусобној сарадњи ‒ независно од обавеза
установљених протоколом, да судови достављају пресуде изречене у поступцима насиља у породици
полицији, посебно пресуде о изрицању мера заштите од насиља у породици, као и да унапређују
међуинституционалну сарадњу.
У последње време, уочено је то да се мушкарци ‒ починиоци насиља чешће обраћају, да боље користе
институције, те да се служе присилом и насиљем према службеницима како би поступци текли у
правцу који је пожељан за њих. Приликом подношења притужбе, они углавном не помињу насиље или
жртву окривљују за учињено насиље; за њих је насиље прихватљиво, а ставом да родитељи треба и
могу физички да кажњавају децу оправдавају учињено насиље. Ово је веома забрињавајуће, јер у
јавном говору уочавамо осуду насиља у породици, али у пракси насилници много вештије користе
систем и своја права, док жртве, због односа институција, често остају усамљене и с мање поверења у
њих.

ПРИМЕРИ ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈЕВИМА НАСИЉА У
ПОРОДИЦИ
Притужбом на рад центра за социјални рад обратио се мушкарац, описујући породичне прилике и
исказујући забринутост због понашања старије, пунолетне ћерке. На основу достављене
документације, закључено је да је ћерка била смештена у сигурну женску кућу након што је отац
извршио насиље због чега је полиција поднела кривичну пријаву. Подносилац притужбе, иначе
припадник Војске Србије, насиље не сматра непримереним и кажњивим обрасцем понашања и старију
ћерку сматра одговорном за његово насиље према њој. Обе ћерке, након развода брака, поверене су
оцу, а млађа, малолетна ћерка, после неког времена, преселила се код мајке са којом живи и старија
ћерка. Према извештају центра за социјални рад, отац и даље врши психолошко насиље и прети
ћеркама, али ниједна од њих није била спремна да покрене поступке, пре свега, ради изрицања мера
заштите од насиља у породици. Центру за социјални рад и полицијској управи указано је на важност
праћења стања у породици, међусобне сарадње и обавештавања, као и потребе за посебним планом
безбедности за сваку жену. Иако смо закључили да су активности центра у овом случају биле успешне
и делотворне, неопходно је да се води рачуна о безбедности жртава и о могућим променама у
понашању насилника и показатељима ризика.
Током истраге поводом притужбе жене која је навела да је трпела насиље супруга кога је напустила, а
да су малолетне ћерке остале са оцем у породичној кући, уочено је да је виђање између деце и мајке
нередовно, да супруг наставља насиље према жени тако што злоупотребљава институције и децу која
су највероватније жртве психолошког насиља оца. Поступајући центар навео је да су у рад с
члановима породице укључили психолога и педагога основне школе, да је одржана конференција
случаја у основном суду, уз присуство његовог председника, судија, јавног тужиоца, представника
полицијске станице, директора центра за социјални рад, водитеља случаја и адвоката. Иако је центар
навео да сарађује са свим институцијама, Покрајински омбудсман је оценио да предузете активности
не дају резултате, те да је потребно да се првенствено размотри степен угрожености деце, као и да им
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се осигурају несметани сусрети с мајком. Центру за социјални рад упућено је мишљење о томе да је
неправилно и незаконито поступао приликом пружања заштите жени и деци у ситуацији насиља,
супротно члану 40 Закона о социјалној заштити, због тога што је пропустио да процени и испланира
пружање подршке жени и деци. Центар није применио Општи протокол о поступању и сарадњи
установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у партнерским односима, као ни
Посебан протокол о поступању центара за социјални рад ‒ органа старатељства у случајевима насиља
у породици и женама у партнерским односима, јер приликом првог сазнања о извршеном насиљу није
применио прописану процедуру. Пре свега, није урађена почетна процена, жени која је насиље
непосредно пријавила нису дата обавештења о начинима заштите, процедури и обавезама институција,
нити је направљен безбедносни план за жену и децу. Центар није препознао насиље које трпе
малолетна деца, није предузео мере ради њихове заштите, нити је спровео мере подршке. Стога,
центру је препоручено да у најкраћем року изради план мера и безбедносни план за жену и малолетне
ћерке, да с њима спроводи психо-социјални третман, као и да процени врсту и степен насиља оца
према ћеркама, те да спроведе надзор над вршењем родитељског права оца и покрене поступке за
заштиту малолетне деце. Описани случај готово је истоветан случају који је Покрајински омбудсман
водио 2012. године када су поступали исти центар за социјални рад и суд. И у том случају, центар није
препознао јачину насиља које трпе жена и деца која живе у домаћинству са оцем, док је суд показао
неодлучност и спорост у раду. Покрајински омбудсман изражава забринутост због понављања
истоврсних случајева и немогућности институција да ‒ искуством из конкретних примера ‒ унапређују
свој рад. О раду поступајућег центра обавештен је другостепени орган ‒ Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и демографију с којим ће бити осмишљене мере и будући кораци
деловања.
Истрага поводом притужбе жене која је навела да је била жртва физичког насиља бившег партнера и
то пријавила центру за социјални рад, али није добила очекивану подршку, показала је да је центар
случај пријавио координативном тиму оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља у
породици, како би јој била пружена психолошка подршка и да је дато обавештење о заштити од
насиља у породици, али није познато како је тим поступио и какви су резултати. Према оцени центра,
на однос бивших партнера значајно утиче судски поступак за одређивање алиментације који није
окончан, те то што партнери нису успешно „реструктурирали” партнерски у родитељски однос, као и
неуспешни покушаји стручних радника да посредују у превазилажењу сукоба. Пажљивијим
сагледавањем ситуације, уочено је да отац захтева остваривање родитељских права, али да за њега
извршавање обавеза није нарочито значајно. Поступцима исцрпљује бившу партнерку и користи
систем да наруши њен углед, што се у оваквим околностима може сматрати психолошким насиљем. У
службеној белешци стручна радница навела је да „мајка … долази у ЦСР и саопштава да ју је
приликом последњег контакта оца и детета, именовани ударио више пута”. Осим тога, у листу праћења
је наведено: „Она је иначе већ четврти пут самоиницијативно присутна при њиховом сусрету.” Наводи
потврђују мишљење Покрајинског омбудсмана да је центар на овај начин умањио озбиљност насиља и
пребацио кривицу на жртву која је у притужби навела да је у центру наишла на неразумевање,
осуђивање за насиље које трпи и оптуживање да не разуме улогу оца у подизању детета. Уочљива је
усмереност раднице центра на родитељске способности, а не на насиље које се десило. Она је
посредно осуђивала жену за преживљено насиље, оптужила ју је да је пратила бившег партнера и
долазила му у стан. Таквим односом, пољуљано је поверење странке у институцију, пропуштена је
прилика да се почне с њеним оснаживањем и код ње је створен осећај кривице. Све наведено, као и
чињеница да је жену која је преживела насиље саветовала да о томе обавести судију у поступку
поверавања детета, указује на то да запослена у центру не разуме проблематику насиља, не познаје
процедуре и није свесна утицаја посредно и непосредно изречених оптужби упућених жртви насиља.
Центру су упућени мишљење и препорука о чијем извршењу нисмо обавештени. Бивши партнер
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негодовао је због упућеног мишљења и упућене препоруке, а приликом обраћања Покрајинском
омбудсману, осуђивао је бившу партнерку за све проблеме. Овај пример такође потврђује изнето
мишљење да се насилници све чешће обраћају институцијама, да их злоупотребљавају како би
омаловажили жртву и умањили њен углед, а увећали своју позицију моћи.
Покрајински омбудсман поновио је препоруку локалним самоуправама 28 на чијој територији раде
удружења у мрежи СОС Војводина, од којих нас је једино Општина Нови Бечеј обавестила да ће бити
измењена одлука о правима и услугама у социјалној заштити и прописана саветодавно-терапијска
услуга „СОС телефони”, чиме ће бити обезбеђено континуирано финансирање ове услуге из
општинског буџета. Покрајински омбудсман посебно похваљује Скупштину Новог Бечеја и
Општинско веће Новог Бечеја, јер је препозната потреба подршке удружењима која пружају
специјализоване услуге грађанима. Подсећамо на то да је Република Србија ратификовала Кoнвeнциjу
Сaвeтa Eврoпe o спрeчaвaњу и бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици, која позива на
свеобухватну заштиту жена од различитих облика насиља, на спрeчaвaњe, прoцeсуирaњe и
eлиминисaњe нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици, те обавезује државу да ради на сузбиjaњу свих
oбликa дискриминaциje жeнa, али и на изрaду свeoбухвaтног oквира, пoлитике и мeра зaштитe и
пoдршке свих жртавa нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици.

ПОДАЦИ ИНСТИТУЦИЈА О НАСИЉУ29
Полицијске управе забележиле су 8.133 захтева за пружање полицијске интервенције ради заштите од
насиља у породици (претходне године било их је 7.098). Забележено је 279 случајева у којима је
насиље поновљено. Полицијски службеници интервенисали су у свим пријављеним случајевима
изласком на место догађаја. Мера упозорења коришћена је у 77 одсто од укупно 5.777 предузетих
полицијских овлашћења. Полицијске управе Панчево и Кикинда наводе да реагују хитно у свим
случајевима пријаве насиља. Полиција је поднела 1.188 прекршајну пријаву и 1.512 кривичне пријаве,
а међу жртвама је евидентирано 2.997 жена и 884 мушкараца, док су починиоци у 88 одсто случајева
мушкарци.
Прекршајни судови (девет судова је одговорило на упитник) забележили су 754 захтева за покретање
прекршајног поступка, а покренули су 720 поступака и изрекли 554 пресуде (70 одсто пресуда је
осуђујуће, а од укупног броја изречених казни 97 одсто јесу новчане казне). Само Прекршајни суд у
Зрењанину забележио је осам случајева поновљеног насиља, док остали судови наводе да није било
таквих случајева. Процена да је потребно хитно реаговање дата је у 16 од укупног броја евидентираних
случајева насиља у породици. Прекршајни судови ретко обавештавају друге институције о поступању,
јер не постоји законска обавеза да се одлуке суда, осим окривљеном и подносиоцу захтева, достављају
другим органима и институцијама.
Према подацима тужилаштава, евидентирано је 1.535 кривичних пријава, покренуто је 1.114
кривичних поступака, а изречено је 440 пресуда у вези с насиљем у породици, од чега 94 одсто чине
осуђујуће пресуде. Условне осуде чине 66 одсто укупног броја изречених казни, а 27 одсто јесу казне
затвора. Поступке због кршења мера покретала су основна тужилаштва у Зрењанину и Кикинди, а
овлашћење тужиоца за одлагање кривичног гоњења у случају кривичног дела насиље у породици
користе сва тужилаштва. У 2015. години ово овлашћење искоришћено је у 197 случајева.
28

Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј

29

Извештај „Подаци о породичном насиљу за 2015. годину”, видети на сајту Покрајинског омбудсмана:
http://rp.ombudsmanapv.org.
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Кад је реч о кривичним поступцима, седам основних судова доставило је податке према којима је
евидентирано 528 оптужница. Осуђујуће пресуде чине 91 одсто укупног броја пресуда, а најчешће су
изречене условне казне. Казне затвора чине 35 одсто укупног броја изречених казни, а изрицане су у
трајању од шест до десет месеци. У парничном поступку евидентирано је 355 поднетих тужби, од
којих су чак 62 повучене. Изречено је 274 мера заштите, од којих 33 одсто чини забрана даљег
узнемиравања члана породице, 28 одсто јесу мере забране приближавања на одређеној удаљености, а
26 одсто мере забране приступа у простор око места становања или места рада члана породице. Једино
је Основни суд у Зрењанину издао меру налог за усељење и то у два случаја, док су за исељење судови
издали укупно тридесет налога.
У тридесет осам центра за социјални рад забележено је 3.235 обраћања због насиља у породици, а
поновљено насиље евидентирано је у 94 одсто случајева. У 1.446 случајева затражена је психолошка
помоћ, правна помоћ у 972 случаја, а смештај у 255 случајева. Не зна се због чега центри нису
пријавили полицији све случајеве (пријављено 84 одсто). Према њиховој евиденцији, на основу
Породичног закона процесуирано је 364 случаја, у кривичном поступку ‒ 635, а у прекршајном ‒ 238.
Међу евидентираним жртвама породичног насиља, 69 одсто су жене, док 18,6 одсто чине деца и млади
до 18 година. Центри су организовали 96 конференције случаја, а учествовали су у осам конференција
које су организовале друге институције (школа, полиција, савет за безбедност при јединици локалне
самоуправе, здравствена установа).
У четрдесет два дома здравља евидентирано је 572 случаја породичног насиља над женама. Жене у
старосној доби између 30 и 50 година чине 42 одсто укупног броја жртава, а преко 78 одсто њих има
децу. Полиција је интервенисала у 86 одсто тих случајева. Физичко насиље догодило се у 511 случаја,
а телесне повреде евидентиране су у 418 случајева. Међу жртвама било је девет трудница, 145 жена са
хроничним болестима и три жене сa инвалидитетом. Процена ризика урађена је у 421 случају, а у 170
случајева, од укупног броја, током времена, према процени лекара, повећавала се учесталост и
озбиљност насиља. У обрасцима су забележена 62 случаја претње или употребе оружја. Домови
здравља у Апатину, Беочину, Иригу, Малом Иђошу и Србобрану навели су да не обавештавају
полицију о сваком случају евидентираног породичног/партнерског насиља, али не и разлоге због којих
то не чине.

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА И МУШКАРАЦА У ПОРОДИЦИ И
ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА
Притужбе жена које су због традиционалне родне улоге више усмерене на породицу, већ годинама,
претежно су у вези с материјалним тешкоћама приликом подизања деце, немогућношћу остваривања
појединих права на финансијску подршку, становањем, али и социјалном и здравственом заштитом,
проблемима деце са инвалидитетом, као и с насиљем у породици, а ређе су у питању притужбе због
тешкоћа на које наилазе у бризи и нези за старије чланове породице и одрасле особе са инвалидитетом.
Према званичним подацима, жене преовлађују међу средовечним и старим становништвом. Свако
треће домаћинство у Србији чине брачни/ванбрачни парови с децом. Мушкарци преовлађују као лица
на које се води домаћинство у свим вишечланим домаћинствима, док је у самачким домаћинствима
много већа заступљеност жена ‒ 60% према 40%. Више од половине, односно 57% мушкараца и 53%
жена старијих од петнаест година живи у браку/заједници. Међу неудатим/неожењеним, жена је за
15% мање од мушкараца (43% према 58%). Међутим, жене су заступљеније међу разведенима, док су у
категорији удовица/удовац жене чак 3,6 пута заступљеније од мушкараца. Чак 80% жена и 81%
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мушкараца који живе у ванбрачној заједници формално, односно према законском брачном стању, јесу
неудате/неожењени.30
Жене у Србији су најзаступљеније у категорији „издржавана лица” (57,6%), потом следе жене којима
су главни приходи пензија (57%) и социјална примања (55,5%), док је међу мушкарцима највеће
учешће лица којима је главни извор средстава за живот зарада (58%), потом следе новчана накнада за
незапослена лица (60%), приходи од имовине (63,8), као и зајам/уштеђевина (64%).31
Економска криза и веома ниске зараде условиле су то да жене одустају од тражења посла, јер је
трошак обављања ниско плаћеног посла ван куће велик, имајући у виду њихове породичне обавезе.32
То нарочито важи за самохране мајке и оне којима су деца поверена на старање.33 У Србији чак 79%
једнородитељских породица припада типу „мајка с децом”,34 а животни стандард оваквих породица
јесте испод просека породица са оба родитеља, те имају већи ризик од сиромаштва. 35 Искази које
прикупљају организације самохраних родитеља указују на то да су они изложени дискриминацији
приликом запошљавања, а запослени имају проблем усклађивања радних и породичних обавеза.

ПОЛОЖАЈ ПОРОДИЦА С ДЕЦОМ
У протеклих неколико година, уведене су различите подстицајне мере за побољшање материјалног
положаја породица с децом, пре свега, на основу Закона о финансијској подршци породици с децом, 36
затим мере које је увела АП Војводина, као и општине и градови.37 Међутим, ове мере, као и постојећа
популациона политика, нису допринеле повећању стопе наталитета, нити су значајније ублажиле
економску и психолошку цену родитељства, те је потребно увођење додатних мера финансијске
подршке и додатних услуга породицама с децом које би допринеле побољшању њихових услова
живота. Ове године поновили смо анализу у вези са спровођењем мера које јединице локалних
самоуправа на територији АП Војводине реализују с циљем пружања подршке породици с децом.38 Од
25 јединица локалне самоуправе које су доставиле податке, њих тринаест имају стратегију социјалне
заштите. Само седам локалних самоуправа има акциони план за спровођење стратегије (Пландиште,
Бачка Паланка, Чока, Бачки Петровац, Жабаљ, Врбас, Суботица), а исто толико наводи да је стратегија
30

Жене и мушкарци у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2014, стр. 10.
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Исто
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„Јаз у зарадама између жена и мушкараца: налази из Србије, Македоније и Црне Горе”, Фондација за развој
економске науке, 2013.
33

Процењује се да је у Србији око 75.000 самохраних родитеља, од којих су две трећине жене.

34

Жене и мушкарци у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2014, стр. 10.
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Жене чине 77% свих лица која живе ван брака, с најмлађим дететом млађим од 17 година. Укупно 7% жена и
2% мушкараца сврставају се у ову категорију. „Жене и мушкарци у Србији”, 2010.
36

„Службени гласник РС”, бр. 16/2002, 115/2005, 107/2009

37 Покрајински омбудсман прикупио је податке о додатним мерама у области социјалне заштите у 2013. години
у јединицама локалне самоуправе који су приказани у делу извештаја о правима детета у 2013. години.
38

Анализа је први пут спроведена 2013. године, а ове године ‒ упитником који је доступан и попуњаван он-лајн ‒
обухваћена су питања у вези са одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом и Закона о
социјалној заштити које се односе на мере и активности јединица локалне самоуправе и мере локалне
популационе политике, предложене Одлуком о програму демографског развоја АП Војводине. На упитник је
одговорило 25 јединица локалне самоуправе (од укупно 45), а попуњавали су га углавном запослени у
одељењима и секторима за друштвене делатности органа управе.
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социјалне заштите родно осетљива (Кула, Инђија, Стара Пазова, Сремска Митровица, Пландиште,
Врбас). Као посебне групе корисница, у овим документима најчешће се наводе незапослене жене (у
осам случајева), Ромкиње, жене са инвалидитетом и пензионерке (шест случајева), те жене на селу и
пољопривреднице (пет случајева). Јединице локалне самоуправе немају фонд за подршку породици с
децом, а новац за ове намене најчешће обезбеђују у локалном буџету. Новчану помоћ незапосленим
трудницама и породиљама обезбеђује само осам јединица локалне самоуправе, а ово право у 2015.
години остварило је 1.395 трудница (1.057 само у Суботици) и 681 породиља. Родитељски додатак за
прво дете обезбеђује 16 јединица локалне самоуправе, а захтев за остваривање овог права поднело је
2.551 жена и 197 мушкараца. Родитељски додатак за друго и треће дете обезбеђује седам јединица
локалнe самоуправe, за четврто дете ‒ пет, за близанце ‒ три јединице локалне самоуправе (Сремска
Митровица, Инђија, Сента), а за тројке само Општина Сента. Осим Општине Нови Бечеј која у
изнимним ситуацијама обезбеђује помоћ самохраним родитељима (на пример, у виду бесплатне карте
за ђаке) и општине Врбас која једнородитељским породицама обезбеђује помоћ у виду регресирања
путних трошкова и боравка детета у предшколској установи, друге јединице локалне самоуправе не
обезбеђују овакве видове подршке. Једино Општина Тител не регресира трошкове боравка у
предшколској установи због недостатка новца у буџету. Када је реч о помоћи породицама с децом која
похађају основну и средњу школу, помоћ се углавном обезбеђује у виду финансирања и регресирања
трошкова превоза, стипендија и новчане помоћи ђацима генерације. Новац за финансирање ужине
основцима обезбеђује 16 јединица локалне самоуправе, а средњошклоцима покривају трошкове
боравка у домовима. Јединице локалне самоуправе за студенте углавном обезбеђују путне трошкове и
стипендије. Од осталих мера, 16 јединица локалне самоуправе обезбеђује једнократну новчану помоћ у
натури, као и рад народних кухиња, 14 ‒ финансира рад локалног културног центра, 12 ‒ услугу
дневног боравка, а 11 ‒ рад сигурне женске куће.

КОМЕНТАРИ НА НАЦРТ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ
ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ С ДЕЦОМ
Радна група Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања припремила је Нацрт
закона о финансијској подршци породици с децом, који је у јавној расправи био веома кратко и то на
самом крају године. Нарочит интерес за достављање коментара произлази из бројних притужби које
Покрајински омбудсман прима, а у вези су са остваривањем права у области подршке породици,
социјалне и породичне заштите. Нацрт овог закона уводи промене и исправља одредбе због којих се у
пракси наилазило на тешкоће. Такође, уводи у круг особа које остварују право на финансијску
подршку нове категорије корисника/корисница, чиме се исказује системско опредељење да се овим
законом потпуно уреди област социјалне и популационе политике, али и да се имају у виду
демографске потребе друштва. Усклађивање рада и родитељства, односно породичног и
професионалног живота јесте посебно важно, јер се без системске подршке родитељима не може
очекивати повећање наталитета. Покрајински омбудсман сматра да је добро што је предвиђено да
право на накнаду зараде (односно накнаду осталих прихода) имају и лица која су носиоци породичног
пољопривредног газдинства и лица која обављају ‒ или су у периоду од 18 месеци пре рођења детета,
по основу уговора, обављала ‒ привремене и повремене послове. Међутим, подсећамо на то да жене
углавном нису носитељке пољопривредног газдинства и најчешће су помажући чланови, због чега је
неопходно да и оне буду уврштене у круг лица која остварују право на накнаду. Период од 18 месеци,
који се посматра приликом обрачуна накнаде зараде, јесте веома дуг и тако обрачуната висина накнаде
ће вероватно довести до мањег обима права оних корисника/ца који раде краће. У мишљењу је указано
на дискриминацију која је учињена прописивањем мањег обим права жена/мушкараца ‒ самосталних
предузетника, пољопривредника или запослених по привременим и повременим пословима у делу
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дужине трајања одсуства с рaдa збoг труднoћe и пoрoђaja, кao и oдсуства с рaдa рaди нeгe дeтeтa и у
максималном износу накнаде. Позитивно оцењујемо то што је право на родитељски додатак
проширено и на жене које су стране држављанке, што је у складу са ставом Покрајинског омбудсмана,
израженим у Иницијативи за оцену уставности Закона о финансијској подршци породици са децом.39

ОБАВЕЗНО ИЗДРЖАВАЊЕ
У 2015. години покренуто је поново питање тзв. алиментација. Након расправе у Народној скупштини
Републике Србије, и у Скупштини Аутономне покрајине Војводине одржана је расправа под називом
„Самохрано родитељство: унапређивање система обавезног издржавања”.40 У овој расправи, указано је
на потребу унапређивања постојећег законодавног оквира, а првенствено дефинисања
једнородитељске породице, односно самохраног родитељства које треба учинити видљивим и у
средиште пажње ставити најбољи интерес детета. 41 Нарочито велик проблем јесте недавање
издржавања и неделотворан систем извршења судских одлука о издржавању. Предложене су измене
Закона о извршењу и обезбеђењу и/или Кривичног законика како би се прописале посебне мере за
привремено ограничавање појединих права за оне родитеље који не доприносе издржавању деце, те
оснивање алиментационог фонда ‒ као још једног вида подршке једнородитељским породицама, као и
обезбеђење бесплатне правне помоћи за овакве породице. Заменица за равноправност полова
учествовала је и у расправи форума за родне политике посвећеног остваривању права на алиментацију
‒ „Инoвaтивнa рeшeњa и мoдeли oствaривaњa прaвa нa алимeнтaциjу”.

ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА
У последњих неколико година, усвојено је више прописа и мера у области радног права и здравствене
заштите трудница и породиља које су запослене или су биле запослене, првенствено у погледу
остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, као
и посебне неге детета. Пракса послодаваца да женама које затрудне отказују уговоре о раду њиховим
истеком, због којег су оне остајале без накнаде зараде током породиљског одсуства и одсуства с рада
ради неге детета, прекинута је после измена и допуна Закона о раду, које обавезују послодавце да
продуже уговор о раду до истека коришћења права на одсуство.42 Примена ових законских решења у
пракси није једнообразна и неки послодавци, а пракса Покрајинског омбудсмана показује да су то
најчешће образовне установе, не примењују овај закон, јер у неким случајевима сматрају да његовом
применом крше неки од закона који регулишу њихову област рада (нпр. Закон о основама система
образовања и васпитања).
Покрајински омбудсман, као и претходних година, поступао је по притужбама у вези са остваривањем
права нa пoрoдиљскo oдсуствo и oдсуствo с рaдa рaди нeгe дeтeтa. Један од проблема с којима су жене
39

Видети на: www.ombudsmanapv.org
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Јавно слушање о самохраном родитељству организовали су Женска парламентарна мрежа Скупштине АП
Војводине, Женска парламентарна мрежа Народне скупштине Републике Србије и организација цивилног
друштва „Београдски фонд за политичку изузетност”.
41

Процењује се да је у Србији око 75.000 самохраних родитеља, од којих су две трећине жене. Свега трећина
њих имa нeкрeтнину у свoм влaсништву (углaвнoм мушкaрци). Месечна примања испод 10.000 динара има чaк
трећина и то знaтно вишe млaђих лица (19‒29 гoдинa), оних нajнижeг нивoa oбрaзoвaњa, нeзaпoслeних или
нeaктивних, између осталих, и оних кojи живe у сeoским крajeвимa у Вojвoдини. У нeштo бoљeм пoлoжajу су
сaмoхрaни oчeви, висoкooбрaзoвaни и рoдитeљи кojи живe у Бeoгрaду, jeр oствaруjу изнaдпрoсeчнa примaњa oд
свoг глaвнoг пoслa. www.gendernet.rs
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Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), члан 187.
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биле суочене јесте поступање Пореске управе по закључцима Владе Републике Србије из 2012. године.
Подсећамо на то да је Пореска управа у 2010. и 2011. години обрачунавала и наплаћивала порез и
доприносе женама које имају предузетничку радњу, а биле су на породиљском и одсуству с рада ради
неге детета, ако је радња наставила да ради уз помоћ и надзор овлашћеног пословође. Влада је донела
закључке о поништавању дуга, односно повраћају плаћених доприноса по основу самосталне
делатности од 1. јануара 2010. године до 7. јануара 2012. године, односно до дана ступања на снагу
Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Међутим, и у
2015. години јавиле су се предузетнице према којима је Пореска управа наставила принудну наплату.
Након што смо покренули поступак, Пореска управа је уочене пропусте у свом раду исправила, што је
својеврсна потврда добре сарадње с Покрајинским омбудсманом који стога похваљује рад Пореске
управе, Филијале Нови Сад и поступање у разумном року по свим захтевима у интересу грађана и
грађанки.
У прошлогодишњем извештају указано је на проблем нередовне исплате накнаде зараде трудницама
на боловању или породиљском одсуству, због чега је истовремено исплаћивано више зарада тако да је
износ прелазио 60.000 динара, чиме су оне постајале порески обвезници којима се утврђује обавеза по
Закону о умањењу нето прихода запосленог у јавном сектору. Ове године, поступајући по притужбама
трудница и породиља које су запослене у јавном сектору, спровели смо истрагу и уочили неправично
поступање и пропусте у раду органа у случају примене одредаба овог закона. Пореска управа
наставила је праксу да утврђује обавезу плаћања разлике за уплату нето прихода у случајевима
кумулативних уплата зараде и накнаде зараде за више месеци у периодима када су подноситељке биле
привремено спречене за рад због компликација у трудноћи или када су биле на породиљском одсуству,
односно одсуству с рада ради неге детета. Нередовна исплата накнаде зараде проузроковала је то да су
накнаде зарада за више месеци исплаћиване одједном. У великом броју случајева, појединачни нето
приход, односно зарада и накнада зараде запослених не прелазе 60.000 динара, али се уплатом прихода
који нису на време уплаћени и њиховим нагомилавањем овај износ премашује и ‒ по ставу Пореске
управе ‒ лице постаје порески обвезник. Сматрамо да је неправично и супротно циљу и сврси Закона
установљавање пореске обавезе и увођење лица која се налазе у поменутим ситуацијама у круг
пореских обвезника. Имајући у виду то што се у таквој ситуацији најчешће налазе труднице и
породиље, оваквим поступањем додатно се повећава економска цена родитељства, преваљује се
одговорност с послодаваца на запослене који се на тај начин кажњавају и стављају у неповољнији
положај у односу на остале запослене, као прво ‒ тиме што им накнаде зарада касне, а као друго ‒
тиме што им се оне додатно умањују. Кашњење и након тога умањење примања значајно утиче на
финансијску стабилност породице, а тиме и на децу. О поступању послодаваца и кршењу Закона о
раду и Закона о финансијској подршци породици са децом обавештаване су надлежне инспекције које
су предузимале мере и радње из своје надлежности. Покрајински омбудсман због наведеног проблема
обратио се Сектору за контролу Пореске управе, а обавестио је и председника Владе Републике Србије
и председницу Координационог тела за родну равноправност. Влада Републике Србије крајем године
усвојила је закључак с циљем повраћаја плаћене разлике за уплату нето прихода, односно обуставе
поступка утврђивања тзв. солидарног пореза. Иако је похвално то што Влада Републике Србије уочава
учињене пропусте и кршења права и исправља их, примећујемо да институције (у овим примерима ‒
Пореска управа) тумаче пропис применом језичке методе, те да изостаје вештина примене на
ситуације које нису изричито регулисане, али и да је исход оваквог деловања углавном на штету
грађана који очекују да институције познају и поштују њихова права, да поступају у складу с
прописима и у њиховом најбољем интересу, што често није случај. Указујемо на то да је за грађане у
оваквим ситуацијама важно да користе право на правни лек којим умногоме могу да заштите своја
права, али и на то да Покрајински омбудсман реагује увек када уочи неправилност у раду, неправично
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или дискриминаторно поступање управе, те да се труди ‒ као и у случају солидарног пореза ‒ да
континуираним деловањем разреши сваки проблем.
Истрагом у овим предметима уочили смо то да примена одређених одредаба узрокује кашњење у
исплати зараде и накнаде зараде, а тиме и неједнако поступање према запосленима у зависности од
статуса послодавца. Наиме, чланом 13 Закона о финансијској подршци породици са децом43 прописано
је да обрачун и исплату накнаде зараде врши послодавац истовремено са обрачуном и исплатом зарада
запосленима, док је чланом 4 Прaвилника o нaчину и пoступку прeнoсa срeдстaвa зa исплaту нaкнaдe
зaрaдe зaпoслeнимa зa врeмe пoрoдиљскoг oдсуствa, oдсуствa с рaдa рaди нeгe дeтeтa и oдсуствa с рaдa
рaди пoсeбнe нeгe дeтeтa 44 прописано да пoслoдaвци ‒ кojи свojим зaпoслeнимa исплaћују нaкнaде
зaрaдa пo прeнoсу срeдстaвa из буџeтa Рeпубликe ‒ jeсу oргaнизaциje и oргaни кojи сe финaнсирajу из
републичког буџeтa. Члaн 14 Прaвилника o ближим услoвимa и нaчину oствaривaњa прaвa нa
финaнсиjску пoдршку пoрoдици сa дeцoм каже да пoслoдaвaц кojи исплaту нaкнaдa зaрaдe врши пo
прeнoсу срeдстaвa из буџeтa Рeпубликe, дoстaвљa oпштинскoj, oднoснo грaдскoj упрaви двa примeркa
oбрaсцa НЗ-1 свaки пут кaд исплaћуje зaрaду oстaлим зaпoслeним. Примена ових подзаконских аката
проузроковала је то да послодавци (пре свега, здравствене и образовне установе) накнаде зараде
исплаћују онда када приме средства од Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална
питања. Како су сви послодавци у обавези да примењују Закон о финансијској подршци породици са
децом, примена наведених правилника чини то да се сврха закона и политике подршке породицама с
децом не постиже у потпуности, чиме се умањују позитивне последице прописа којима су уведене
подстицајне мере. Неправично и супротно циљу и сврси закона јесте установљавање другачијег
положаја установа које се финансирају из буџета, па тиме и запослених, о чему смо обавестили
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

ПОЛОЖАЈ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ
Више притужби, као и претходних година, поднето је због тешкоћа у остваривању права трудница и
породиља које су запослене у Предшколској установи „Радосно детињство” Нови Сад, због чега је
Покрајински омбудсман организовао састанак с представницима ове установе, на којем је указано на
финансијске проблеме, организационе промене и начин сарадње и комуникације с надлежним
институцијама. Републички фонд за здравствено осигурање потврдио је да послодавци имају обавезу
да доприносе уплате истовремено са исплатом накнаде зараде, али Покрајински омбудсман није
обавештен о напретку у испуњавању обавеза према запосленима, о исплати накнаде зараде трудницама
и породиљама, односно о томе да ли је пронађено решење за проблем и у којој су фази преговори с
новосадском градском управом о отклањању или ублажавању лошег стања у овој установи. И у 2015.
години поступано је по већем броју притужби на рад Предшколске установе „Радосно детињство” у
Новом Саду због тога што је онемогућила остваривање права запослених на накнаду зараде за време
породиљског одсуства. Покрајински омбудсман утврдио је пропусте у раду ове установе због кршења
права запослених, тако што у дужем периоду, супротно закону, приликом исплате зараде запосленима,
није истовремено исплаћивала накнаде зараде запосленима који користе породиљско одсуство,
односно одсуство с рада ради неге детета, него је ту накнаду исплаћивала са закашњењем од неколико
месеци. На тај начин, установа је поступила супротно одредби члана 13 Закона о финансијској
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„Службени гласник РС”, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009

44

„Службени глaсник РС”, број 30/2002
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подршци породици с децом45 који прописује да обрачун и исплату накнаде зараде врши послодавац
истовремено са обрачуном и исплатом зарада свим запосленима. Покрајински омбудсман упутио је
Предшколској установи „Радосно детињство” у Новом Саду препоруку да одмах предузме мере како
би обезбедила исплату заосталих накнада и њихову редовну исплату убудуће, о чему су обавештене
буџетска и инспекција рада и Пореска управа.

ДИСКРИМИНАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА
Претходне године велика пажња посвећена је смањењу броја запослених у јавном сектору. Устaвни
суд Србиje, пoчeткoм oктoбрa, дoнeo je рeшeњe кojим сe oбустaвљa извршeњe пojeдинaчних aкaтa кojи
би били дoнeти нa oснoву одредбе члана 20 Зaкoнa o нaчину oдрeђивaњa мaксимaлнoг брoja
зaпoслeних у jaвнoм сeктoру („Службени глaсник РС”, број 68/15),46 што знaчи дa ниjeднa жeнa збoг
стaрoсти нeћe мoћи дa будe пeнзиoнисaнa „кao вишaк зaпoслeних”, дoк Устaвни суд нe дoнeсe кoнaчну
oдлуку o прeдлoгу зa oцeну устaвнoсти спoрнe oдрeдбe поменутог зaкoнa. Нaимe, Зaштитник грaђaнa
Рeпубликe Србиje и Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти пoднeли су зajeднички прeдлoг и
инициjaтиву зa oцeну устaвнoсти oдрeдaбa члaнa 20 oвoг зaкoнa47 кojима je прoписaнo дa зaпoслeнoм у
jaвнoм сeктoру прeстaje рaдни oднoс мoмeнтoм стицaњa услoвa (рaдни стaж и гoдинe живoтa) зa
стaрoсну пeнзиjу, штo знaчи дa je нa прeдвиђeни нaчин укинутo прaвo избoрa жeнa нa oдлaзaк у
стaрoсну пeнзиjу из Зaкoнa o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу (члaн 19a), oднoснo дa je oвим
нaстaлa oбaвeзa дa жeнe, и тo сaмo жeнe зaпoслeнe у jaвнoм сeктoру, иду у пeнзиjу рaниje нeгo
мушкaрци. Прeмa мишљeњу Зaштитника грaђaнa Рeпубликe Србиje и Пoвeрeника зa зaштиту
рaвнoпрaвнoсти, тo oву зaкoнску oдрeдбу чини супрoтнoм члaну 21 Устaвa Републике Србије, кojим je
зaбрaњeнa дискриминaциja пo билo кoм oснoву, jeр пoгaђa сaмo жeнe зaпoслeнe у jaвнoм сeктoру и
тимe прeдстaвљa њихову дискриминaциjу. Устaвни суд oцeниo je дa би примeнoм oспoрeнe oдрeдбe
мoглe нaступити нeoтклoњивe штeтнe пoслeдицe. Прoписивaњe зaкoнскoг oснoвa зa прeстaнaк рaднoг
oднoсa збoг нaвршeњa oдрeђeних гoдинa живoтa, кoje сe oднoси сaмo нa жeнe и кojим сe, посредно,
jeднo зaкoнскo прaвo (прaвo нa стaрoсну пeнзиjу пoд пoвoљниjим услoвимa у пoглeду нaвршeних
гoдинa живoтa) прeтвaрa у oснoв прeстaнкa рaднoг oднoсa, спoрнo је сa стaнoвиштa Устaвoм
гaрaнтoвaнe зaбрaнe дискриминaциje пo oснoву пoлa и зajeмчeнe дoступнoсти свих рaдних мeстa свимa
пoд jeднaким услoвимa.48
Покрајински омбудсман је крајем године од Службе за управљање људским ресурсима примио захтев
за достављање података који су потребни ради поступања надлежних органа Аутономне покрајине
Војводине по Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Из табела
достављених уз захтев уочили смо да се траже подаци о испуњењу услова за стицање права на
старосну пензију изабраних, именованих, постављених лица и запослених на неодређено време. Пошто
нису били јасни разлози за достављање наведених података, начин располагања и какав ће исход бити
за особе које се нађу на списку, пре свега, за жене које су испуниле услов за пензионисање под
повољнијим условима у погледу навршених година живота, Покрајински омбудсман оценио је да
45

„Службени гласник РС”, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009

46

Закон је ступио на снагу 12. августа 2015. године, при чему је чланом 35 став 2 тог закона одређено да
оспорене одредбе чл. 20 почињу да се примењују у року од 60 дана од његовог ступања на снагу, 12. октобра
2015. године.
47

Спoрни члaн 20 Зaкoнa глaси: Зaпoслeнoм у jaвнoм сeктoру зa врeмe примeнe oвoг зaкoнa прeстaje рaдни oднoс
кaдa нaврши гoдинe живoтa и стaж oсигурaњa кojи су прoписaни зaкoнoм зa oдлaзaк у стaрoсну пeнзиjу,
нeзaвиснo oд прoписa кojимa сe урeђуje њeгoв рaднo-прaвни стaтус.
48

http://www.ustavni.sud.rs/
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захтевање оваквих података без јасног образложења може да проузрокује дискриминацију, али и
произвољно поступање органа. Уз подсећање на то да је Уставни суд донео решење којим је обуставио
извршење појединачног акта или радње предузете на основу одредаба члана 20 Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, од поменуте службе затражено је
образложење наведеног захтева, али оно није добијено.

ОБРАЧУН ПЕНЗИЈА ЗА ЖЕНЕ
Покрајинском омбудсману обратило се неколико жена које указују на то да примена Закона о
пензијском и инвалидском осигурању49 узрокује дискриминацију жена на основу пола. Наиме, према
мишљењу оних који су нам се обратили, применом члана 69 овог закона, који предвиђа корективни
коефицијент за обрачун пензија за жене с пуним пензијским стажом долази до неравноправности на
штету жена које испуњавају пун услов за одлазак у пензију на основу година пензијског стажа.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање у одговору Покрајинском омбудсману навео је
да се прописима о пензијском и инвалидском осигурању обезбеђује повољнији положај
осигураницима женама. Прописима који су били на снази до 2003. године, жени која има 35 година
стажа осигурања одређивана је иста висина старосне пензије као и мушкарцу који има 40 година стажа
осигурања, под условом да су остварили исти износ зарада током времена проведеног у осигурању.
Увођењем бодовног система и изменом начина обрачуна пензије, задржан је принцип обезбеђивања
повољнијих услова осигураницама, тј. иста висина пензије за жене и мушкарце с пуним стажом
осигурања. Изменама закона који се примењује од 1. јануара 2011. године предвиђено је да се од 2013.
до 2021. године постепено смањује разлика међу половима када су у питању прописани услови за
стицање права на тзв. пуну старосну пензију. Повољнији обрачун висине пензије за жене постиже се
увећањем навршеног стажа осигурања тако што се на навршени стаж осигурања додаје 15%. У
одговору је наведено да ће додавање стажа у висини од 6% важити тек од 2021. године, што је било
уређено одредбом 74 Закона о изменама и допунама Закон о ПИО50, која није ушла у важећи закон.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање наводи да се испуњењем услова, осигуранику
жени, као и осигуранику мушкарцу, одређује висина пензије у складу с важећим законом и да ‒ иако
постоји разлика у израчунавању висине пензије за жене ‒ оне нису дискриминисане, него су у
повољнијем положају због увећања навршеног стажа осигурања до 40 година.

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА НА СЕЛУ
Сеоска подручја изложена су смањивању броја становника, појачаним миграцијама, одливу образоване
радне снаге, појачаном ризику од сиромаштва, а жене које живе на селу изложене су појачаном ризику
од сиромашења, немогућности усклађивања радне и породичне улоге услед одсуства одговарајућих
институција, немогућности стицања нових знања и вештина, табуима о насиљу над женама и тако
даље. Истраживање Покрајинског завода за равноправност полова 51 показало је да стереотипи
условљавају то да се жене које живе на селу виде као пољопривреднице, док се оне изразито залажу за
запошљавање изван пољопривреде коју виде као „нужно зло”, као и то да ове стереотипе највише
„напуштају” млађе и образоване жене које живе на селу. 52 Такође, истраживање је показало да се
49

„Службени глaсник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 ‒ oдлукa УСРС, 84/2004 ‒ др. зaкoн, 85/2005, 101/2005 ‒ др.
зaкoн, 63/2006 ‒ oдлукa УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014
50

„Службени глaсник РС”, број 101/2010

51

Жене на селу у Војводини, свакодневни живот и рурални развој (резултати анкетног истрасживања),
Благојевић М. Покрајински завод за равноправност полова, Нови Сад, 2010.
52

Исто

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА • 75

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

кућни послови обављају у складу с традиционалном поделом рада у домаћинству, да више од
половине испитаница сматра да у њиховом селу има мало насиља над женама, а четвртина да жене
крију насиље. Оно што забрињава јесте податак да жене које на селу живе ретко иду у посету лекару,
скоро половина њих само онда када су болесне. Осим недовољно раширене свести о потреби
превенције, постоје и ограничења у виду недовољно раширене мреже здравствених установа,
недовољног обухвата здравственим осигурањем, сиромаштва (проблеми плаћања превоза и
партиципације), као и реално ниске обавештености и знања о здравственој превентиви, што потврђује
искуство Покрајинског омбудсмана, на основу контаката са сеоским становништвом приликом
пријема притужби, као и на основу контаката с женама које живе на селу.53
Покрајински омбудсман ‒ као пoсeбнo угрoжeну групу ‒ прeпoзнao је пољопривреднице кoje су
нoситeљкe или члaницe пoљoприврeднoг дoмaћинствa, те нa тaj нaчин рaднo aнгaжoвaнe, за шта и
плaћajу дoпринoсe зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe. Oвa групa жeнa у пeриoду труднoћe и рaђaњa нe
oствaруje прaвa кao oстaлe зaпoслeнe или сaмoзaпoслeнe жeнe, jeр им сe нe признaje прaвo нa нoвчaну
нaкнaду зa врeмe пoрoдиљскoг oдсуствa и oдсуствa с рaдa рaди нeгe дeтeтa. Нa тaj нaчин, цeнa
рoдитeљствa у пoтпунoсти сe прeбацује нa дoмaћинствo, нeгирa сe жeнин дoпринoс и ускрaћуje се
прaвo нa пoдршку рaђaњу. Овакво решење је неправично и доводи у неравноправан положај
носитељке пољопривредног газдинства – труднице и породиље којима је такође потребна подршка
државе како би се економска цена родитељства смањила. Поводом притужбе жене из једног села у
општини Ковин, у току поступка утврђено је да је њен захтев за остваривање права на новчану помоћ
незапосленим породиљама одбијен због тога што њена породица остварује приходе од пољопривреде,
а одлуком скупштине општине о финансијској помоћи незапосленим породиљама прописан је услов за
остваривање наведеног права да породица породиље не остварује приходе од зараде, пензије и
пољопривреде, осим прихода остварених по основу социјалне и дечје заштите. Након спроведене
истраге, донето је мишљење према којем примена критеријума дефинисаних у општинској одлуци о
финансијској помоћи незапосленим породиљама проузрокује дискриминацију незапослених породиља
које живе на селу у породици која поседује пољопривредно газдинство и то по основу имовног стања и
породичног статуса, а у односу на остале незапослене породиље. Постављањем услова да право на
финансијску помоћ може да оствари незапослена породиља чија породица не остварује приходе од
зараде, пензије и пољопривреде, осим прихода остварених по основу социјалне и дечје заштите, при
чему се не дефинише ко чини породицу, остављен је простор надлежним органима да различито
поступају у сваком појединачном случају. Имајући у виду то што су пољопривредна газдинства
карактеристична за сеоске средине, где је такође карактеристично да више породица (генерација) чини
једно домаћинство или живи на истој адреси, постављањем услова наведених у овој општинској
одлуци, дискриминишу се породиље са села у односу на незапослене породиље из шире локалне
заједнице. Због тога, упућена је препорука општинској управи да покрене измене и допуне одлуке о
финансијској помоћи незапосленим породиљама, којима ће бити осигурано да правом буду обухваћене
све незапослене породиље ‒ без дискриминације, као и да буде додата одредба којом је одређено да
породицу чине породиља, њен супруг/ванбрачни партнер и издржавана деца која с њима живе.
Крајем године организовали смо округли сто како би подстакли институције и
стручњаке/стручњакиње на размену идеја о унапређивању положаја жена ангажованих у
пољопривреди. На скупу су представљене политике које се спроводе у АП Војводини, упозорено је на
то да ‒ поред проблема које имају младе жене ‒ мора се имати у виду и положај старијих жена које у
највећем броју чине самачка домаћинства. Представник Задружног савеза Војводине описао је
пројекат оживљавања села путем оснивања задруга, за који је сеоско становништво веома
53

Пројекат Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама
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заинтересовано, а члан радне групе за измену Закона о финансијској подршци породици са децом
најавио је промене које треба да омогуће остваривање права на накнаду зараде пољопривредницама за
време породиљског одсуства и одсуства с рада због неге детета, на шта је Покрајински омбудсман
претходних година упозоравао, док је ове године упутио и коментаре на Нацрт закона о финансијској
подршци породици с децом, који је међу кориснике/кориснице права на накнаду зараде уврстио
носиоце породичног пољопривредног газдинства. Пошто жене углавном нису носитељке
пољопривредног газдинства, него најчешће помажући чланови,54 указали смо на то да је неопходно у
круг лица која остварују право на накнаду уврстити и чланице пољопривредног газдинства.55
Кад је реч о положају жена које живе на селу, неопходно је убудуће обавештавати их о могућности
остваривања здравствене и социјалне заштите, подстицати их да се укључују у програме за
незапослене, као и да се више укључују у доношење одлука, на пример, када је реч о броју вртића,
радном времену установа, педијатријској и гинеколошкој служби у дому здравља и томе слично.
Добар пример представљају активности Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова који већ неколико година спроводи посебне мере намењене женама из сеоских
подручја, пре свега, програме и активности посвећене афирмацији њихових стваралачких могућности.
Такође, реализоване су и обуке за незапослене жене из сеоских средина у области информатике,
пружања услуга старим и немоћним лицима (геронто домаћице), у области етно-туризма и сеоског
туризма.56 Покрајински завод за равноправност полова спровео је истраживање о положају жена на
селу у Аутономној покрајини Војводини, 57 а од 2014. године расписује конкурс за доделу
бесповратних средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа с циљем подстицања развоја
села, те подстицања побољшања демографске структуре ‒ као предуслова за покретање привредних
активности и повећања броја жена власница непокретности.58

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Показатељи о стању репродуктивног здравља жена (15‒49 година) упућују на закључак да здравствена
заштита жена не одговара њиховим потребама и савременим стандардима. Према подацима УНИЦЕФа, чак 94 одсто жeнa у Републици Србиjи oствaри четири препорођајна прегледа код гинеколога или
вишe њих, a од жeнa из рoмских нaсeљa – 74 одсто. Само трећину трудница посети патронажна
служба, а тек 18 одсто њих кoристи савремене мeтoдe кoнтрaцeпциje, док је 15 одсто жeнa у овој групи
(31% жeнa из рoмских нaсeљa) имaлo искуствo aбoртусa, од кojих близу 40 одсто два до три пута, док

54

Према подацима у публикацији „Жене и мушкарци у Србији”, 13% свих жена и 24% жена старости од 55
година до 64 године (према 4% односно 2% мушкараца) има статус помажућег односно неплаћеног члана
домаћинства који ради у породичној радњи или на пољопривредном имању. На жене је регистровано 28% свих
пољопривредних газдинстава; међутим, оне чине само 23% свих индивидуалних пољопривредника и 71%
помажућих чланова у пољопривреди.
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Коментар видети на: www.ombudsmanapv.org
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База података женских организација у Војводини, семинари за подизање капацитета сеоских женских
организација за писање пројеката и управљање пројектним циклусом по стандардима Европске уније,
обележавање Међународног дана сеоских жена, представљањем стваралачких потенцијала, рукотворина,
производа старих заната и богатог културног наслеђа, округли столови о женском задругарству, женама у
пољопривреди.
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Видети: http://www.ravnopravnost.org.rs/

58

Бeспoврaтнa срeдствa у изнoсу oд сто осам милиoнa динaрa, oбeзбeђeних у буџeту AП Вojвoдинe, дoбилo je сто
петнаест пoрoдица.
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је трeћинa жeнa из рoмских нaсeљa имaла чeтири или вишe aбoртусa. 59 Овакво стање последица је
запостављања превентивне заштите у прошлости и недовољне доступности примарне гинеколошке
здравствене заштите, пре свега, због недостатка гинеколога.60 Покрајински омбудсман је више пута у
извештајима упозоравао на проблеме с којима се суочавају домови здравља у АП Војводини због
недостатка лекара и опреме.61 Нажалост, за годину дана, у здравственим установама у АП Војводини
смањен је број лекара специјалиста гинекологије и акушерства, са 246 у 2013. години на 241 у 2014.
години (од тога, 38 лекара било је на специјализацији). У Средњобанатском и Западнобачком округу,
где је ситуација била најтежа (на једног гинеколога 11.777 жена, односно 10.431 пацијенткиња 62 ),
повећан је број гинеколога. Највеће повећање у односу на 2013. годину било је у Средњобанатском
округу (са 17 на 23 гинеколога, уз још петоро на специјализацији). Међутим, број специјалиста
гинекологије и акушерства смањен је у Јужнобанатском округу за чак шест лекара (осам је на
специјализацији) и у Јужнобачком округу са 98 на 93 (на специјализацији је 13 лекара). Према
подацима Института за јавно здравље Војводине, здравствене установе располажу са 111 ултразвучних
и 22 мамогрфска апарата, а имају и 31 гинеколошки сто прилагођен женама са инвалидитетом. У
оквиру свих служби за здравствену заштиту жена у домовима здравља, организована је делатност
саветовалишта за планирање породице, а у свим општинама/градовима патронажна служба пружа
подршку породиљама и новорођеној деци.
Програми организованог скрининга рака грлића материце и рака дојке спроводе се на територији АП
Војводине од 2013. године у четири, односно шест домова здравља. На популациони скрининг рака
грлића материце63 одазвало се око двадесет седам хиљада жена старости између 25 година и 64 године
које и јесу циљна популација. 64 Популациони скрининг рака дојке спроводи се у шест домова
здравља.65 У прошлој години, на мамографију се одазвало око дванаест и по хиљада жена из циљне
групе жена старости између 50 и 69 година, што је тек половина од броја позваних.66 Нажалост, не зна
се када и како ће ови скрининзи бити организовани за жене у јединицама локалне самоуправе које их
не спроводе. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију припремио је
посебан програм здравствене заштите жена, којим је предвиђено спровођење ових прегледа у свим
јединицама локалне самоуправе, као и других прегледа у виду превенције женског здравља, али
његова примена још није почела.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински
потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете, ово право остварило је стотину брачних
и ванбрачних парова. Настављено је спровођење програма унапређивања лечења стерилитета
59

Истрaживaњa вишeструких пoкaзaтeљa пoлoжaja жeнa и дeцe у Србиjи 2014. и Истрaживaњa вишeструких
пoкaзaтeљa пoлoжaja жeнa и дeцe у рoмским нaсeљимa у Србиjи 2014. (MИЦС 5),
http://www.unicef.rs/novosti/mics_ogranicen_napredak_i_rastuce_nejednakosti.html
60

На територији Војводине, свих 45 здравствених установа на примарном нивоу (44 дома здравља и Завод за
здравствену заштиту студената) имају службу за здравствену заштиту жена. Секундарна здравствена заштита
остварује се у општим болницама (Суботица, Зрењанин, Сента, Кикинда, Вршац, Панчево, Сомбор, Сремска
Митровица, Врбас) на одељењима гинекологије и акушерства, а терцијарна ‒ у Клиничком центру Војводине
(Клиника за гинекологију и акушерство) и Институту за онкологију.
61

Истраживање, види сајт www.rр.ombudsmanapv.org

62

Препоручен однос јесте 6.500 жена на једног гинеколога.

63

Овај скрининг спроводи се у четири дома здравља – Нови Сад, Сремска Митровица, Зрењанин и Нови Бечеј.

64

На скрининг је позвано 42.253 жене, а ова циљна група обухвата 177.143 жене.

65

Суботица, Нови Сад, Сента, Зрењанин, Панчево и Сремска Митровица.

66

Позвано је 24.880 жена, а у градовима у којима се спроводи мамографија има их – 132.458.
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биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком, затим,
раног откривања промене функције срца код трудница с високим крвним притиском и други програми
здравствене заштите, а за које није донет посебан програм на републичком нивоу. У 2015. години
настављено је спровођење програма превенције ХПВ инфекције код девојчица школског узраста.
Спроведено је анонимно анкетно истраживање ставова родитеља/старатеља (9.122) девојчица узраста
11‒13 година. У анкети је учествовало 91,4 одсто мајки. За разлику од прошле године, када би 29 одсто
родитеља/старатеља пристало на вакцинацију, овога пута је таквих било 39,8 одсто, а само 20,2 одсто
не би пристало да вакцинише своју ћерку. Као и прошле, и ове године интересовање за додатну обуку
здравствених радника било је велико, а едукативни рад с родитељима потврдио је оправданост овог
пројекта који треба да унапреди здравствену заштиту жена.67

ОБРАЗОВАЊЕ
Oбрaзoвaњe, пoсeбнo висoкo, утичe нa eкoнoмски рaст, рaзвoj друштвa и људскoг кaпитaлa. Систeм
висoкoг oбрaзoвaњa у Србиjи, oсим Устaвoм кojи свим грaђaнимa гaрaнтуje прaвo нa oбрaзoвaњe,
рeгулисaн je и Зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу који гaрaнтуje дa сви грaђaни сa зaвршeним срeдњим
oбрaзoвaњeм, бeз oбзирa нa било које лично својство,68 имajу приступ висoкoшкoлскoм oбрaзoвaњу
пoд jeднaким услoвимa, измeђу oстaлoг, и дa сe oбрaзуjу тoкoм читaвoг живoтa. У Стрaтeгиjи рaзвoja
oбрaзoвaњa у Србиjи дo 2020. гoдинe jaснo je изнeт стaв дa сe улaгaњe у висoкo oбрaзoвaњe пoсмaтрa
кao улaгaњe у будућнoст. Meђутим, oвaj дoкумeнт нe прeпoзнaje пoтрeбу увoђeњa принципa рoднe
рaвнoпрaвнoсти и ствaрaњa jeднaких мoгућнoсти зa жeнe и мушкaрцe. Иaкo сe у oпису стaњa нaвoди
стaтистикa из кoje сe мoгу уoчити рoднe рaзликe, нe пoстojи стрaтeшки циљ усмeрeн кa умaњивaњу
рoднe сeгрeгaциje у oбрaзoвaњу. 69 Нeпрeпoзнaвaњe рoднe пoдeлe зaнимaњa и пoлoжaja жeнa нa
тржишту рaдa ‒ иaкo нa тo укaзуjу мнoгoбрojни eврoпски дoкумeнти кojи обухватају oблaст рaдa ‒
прeдстaвљajу вeлику прeпрeку пoстизaњу циљeвa eкoнoмскoг рaстa и сoциjaлнoг нaпрeткa, о чему
говори и Пeкиншкa дeклaрaциja (1995) која истичe дa сe улaгaњeм у oбрaзoвaњe жeнa oствaруje висoкa
друштвeнo-eкoнoмскa дoбит и која дeфинишe рoднo рaвнoпрaвнo oбрaзoвaњe кao jeдaн oд нajбoљих
приступa зa пoстизaњe oдрживoг рaзвoja и eкoнoмскoг рaстa.
Удeo студeнaтa жeнскoг пoлa je вeћи oд студeнaтa мушкoг пoлa, 70 a тa рaзликa je нa oснoвним
студиjaмa jeднa oд нajмaњих у Eврoпи, дoк нa нивoу мaстeр студиja oнa рaстe у кoрист студeнткињa.
Студeнaтa рoдитeљa има oкo 4 одсто и oни су мaњe зaдoвoљни него oстaли студeнти, oсeћajу вeћe
финaнсиjскe тeшкoћe, a још oзбиљније финaнсиjскe тeшкoћe почињу дoлaском другoг дeтeтa нa свeт.
Нajвeћи прoцeнaт студeнaтa живи с другим oсoбaмa, вeoмa мaлo њих живи сaмoстaлнo и у тoм дoмeну
мeђу студeнтимa oснoвних и мaстeр студиja нeмa вeћих рaзликa.71
Tрaдициoнaлни oквири рoднe пoдeлe зaнимaњa у АП Вojвoдини мoгу сe уoчити вeћ приликoм oдaбирa
срeдњих шкoлa кoje уписуjу дeвojчицe и дeчaци (иaкo рoднa пoдeлa зaнимaњa и прoфeсиja пoчињe у
67

Посебан извештај о здравственој заштити, види сајт www.rр.ombudsmanapv.org.

68

Без обзира на рaсу, бojу кoжe, пoл, сeксуaлну oриjeнтaциjу, eтничкo, нaциoнaлнo или сoциjaлнo пoрeклo, jeзик,
вeрoиспoвeст, пoлитичкo или другo мишљeњe, стaтус стeчeн рoђeњeм, пoстojaњe сeнзoрнoг или мoтoрнoг
хeндикeпa или имoвинскo стaњe.
69

Стрaтeгиja сe oслaњa нa Стрaтeгиjу Eврoпa 2020. у кojoj тaкoђe нeдoстaje рoднa димeнзиja, штo je oзбиљнa
зaмeркa oвoм дoкумeнту.
70

На основу података у публикацији „Жене и мушкарци у Србији 2014”, високе школе и факултете више уписују
жене. Међу уписаним студентима њих је 56%, а међу дипломиранима ‒ 58%.
71

http://www.finhed.org/media/files/EUROSTUDENT%20V%20izvestaj%20Srbija.pdf
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нajрaниjeм дeтињству). Рoднa сeгрeгaциja у oбрaзoвaњу je вeoмa изрaжeнa, тaкo дa мeђу рeдoвним
учeницимa срeдњих шкoлa у АП Вojвoдини у шкoлaмa у oблaсти мaшинствa и eлeктрoтeхникe
дeвojчицa има измeђу 4 и 10%, дoк je дeчaкa кojи пoхaђajу шкoлe кoje oбучaвajу зa рaд у дeлaтнoстимa
здрaвствa и сoциjaлни зaштитe – 22,2%.72
Висoкo oбрaзoвaњe у АП Вojвoдини стичe сe нa четрнаест фaкултeтa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду и на
девет висoких шкoлa струкoвних студиja чиjи je oснивaч AП Вojвoдинa. Прeмa пoдaцимa Рeпубличкoг
зaвoдa зa стaтистику, студeнaтa студиja првoг стeпeнa у АП Вojвoдини 2014. гoдинe билo je 40.851, oд
тога – 22.131 жена. Meђу диплoмирaним студeнтимa 2013. гoдинe билo je 57,27% студeнткињa. Брoj
дoктoрa нaукa приближнo je исти ‒ 51,9% мушкaрaцa и 48,1% жeнa, aли je зaнимљивo дa студиje
трeћeг стeпeнa вишe уписуjу жeнe (56,43% жена наспрам 43,57% мушкaрaцa).
На Унивeрзитeту у Нoвoм Сaду постоје родне студије 73 кao студиje другoг и трeћeг стeпeнa. АП
Вojвoдинa свaкe гoдинe финaнсирa oдрeђeни брoj буџeтских мeстa нa свим фaкултeтимa (у oквиру
квoтe кojу oдрeђуje надлежно министaрствo) зa упис у прву гoдину мaстeр aкaдeмских и дoктoрских
студиja. Број студената чије се школовање финансира из буџeтa распоређује се по факултетима и по
студијским програмима. Taкo, три студeнтa/студeнткињe рoдних студиja нa мaстeр прoгрaму и jeднa нa
дoктoрским студиjaмa у шкoлскoj 2015/16. шкoлуjу се нa тeрeт буџeтa (2014/15. шкoлске гoдине ниje
било тзв. буџетских студената/студеткиња нa рoдним студиjама). Oвa прoмeнa je зa пoхвaлу, jeр
пoкaзуje дa сe изучaвaњe рoдних пoлитикa нa aкaдeмскoм нивoу смaтрa вaжним, a млaдим људимa
рaзличитих прoфeсиja шaљe се пoрукa дa свoja oснoвнa зaнимaњa мoгу дa унaпрeђуjу студиjaмa рoдa.
Oсим тoгa, променило се eвидeнтирaње студeнaтa/студeнткињa кojи сe oбрaзуjу нa тeрeт буџeтa, тaкo
дa сe пoдaци прикaзуjу пo студиjским прoгрaмимa, дoк je рaниjих гoдинa прикaзивaн брoj студeнaтa пo
фaкултeтимa, збoг чeгa су били прикaзaни пoдaци зa интeрдисциплинaрнe студиje нa нивoу
Унивeрзитeтa у Новом Саду у цeлини и сaмo сe прeтпoстављa дa су и студeнти/студeнткињe рoдних
студиja дoбиjaли мoгућнoст дa студирajу нa тeрeт буџeтa. Имајући у виду број, врсту и структуру
постојећих родних механизама на свим нивоима власти и посебно обавезе јединица локалне
самоуправе по Закону о равноправности полова, веома је значајно развијати академске капацитете и
обучавати кадар за креирање и примену родних политика на свим нивоима доношења одлука.

ПРАВА ЛГБТ
Дискриминација на основу сексуалне оријентације 74 веома је раширена појава ‒ и у јавним и у
приватним просторима, првенствено због изразито негативног односа према ЛГБТИК особама 75 и
високог нивоа хомофобије у друштву.76 ЛГБТ популација сврстава се у најрањивије друштвене групе и
свакодневно се суочава с маргинализацијом, дискриминацијом, говором мржње, шиканирањем,
претњама и хомофобичним насиљем. Општи друштвени став, предрасуде и стереотипи толико су
снажни да већина ЛГБТ особа мора да крије свој идентитет. Веома су ретке пријаве случајева
72

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/91/96/05_Obrazovanje.pdf

73

Центар за родне студије у оквиру Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије

74

Сексуална оријентација јесте емоционална или физичка привлачност/наклоност која може бити према особама
истог и/или различитог пола.
75

ЛГБТ јесте скраћеница за лезбејке, геј мушкарце, бисексуалне и трансродне особе, а ЛГБТИК скраћеница за
лезбејке, геј мушкарце, бисексуалне, трансродне, транссексулане, интерсексуалне и квир особе.
76

Хомофобија је осећај мржње, страха и неподношљивости према хомосексуалним особама и особама за које се
претпоставља (најчешће на основу изгледа) да су хомосексуалне, а представља неоправдан страх и најчешће је
последица недовољне обавештености.
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дискриминације на основу сексуалне оријентације, као што је то случај и приликом других облика
дискриминације, јер се жртве у току поступка за заштиту најчешће окривљују да су саме одговорне за
положај у којем се налазе. Због изразито снажних негативних ставова јавности, ни државни органи не
реагују на говор мржње, претње, па ни на акте насиља према ЛГБТ особама, а насилници остају
некажњени. Прошлу годину обележиле су различите активности које воде ка стварању предуслова за
разумевање различитости, али и поштовање права сваког. У Народној скупштини Републике Србије
представљени су нацрти јавних политика у области заштите права и побољшања квалитета живота
ЛГБТ грађана/грађанки, а прошле године одржане су Параде поноса и Понос транс особа.
Организација Gayten-LGBT, ради давања коментара, упутила је Покрајинском омбудсману Модел
закона о родном идентитету, којим се уређује право на изражавање родног идентитета, забрана
дискриминације и посебни облици дискриминације по том основу, права трансродних особа, као и
начин њиховог остваривања и њихове заштите, а посебно права на доступност здравствене заштите,
права из радног односа, право на осигурање, право на брачни и породични живот, затим, на заштиту
личних података, право на промену докумената, као и имовинских и других права. Мишљења смо да је
законско уређење права на изражавање родног идентитета и права лица с родном дисфоријом с јасним
обавезама институција неопходно и да ће тиме бити отклоњено неразумевање, непоступање, па и
дискриминација ових лица и кршење њихових права, првенствено од стране органа управе.77

ПРИМЕНА ЗАКОНА О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Покрајински омбудсман је податке у вези с применом Закона о равноправности полова за 2015. годину
прикупљао упитником који је први пут био доступан и попуњаван он-лајн. На њега је одговорило
нешто више од половине - 27 (од 45) јединица локалне самоуправе, што може бити знак
незаинтересованости општина/градова за ову тему.78 Њих 80 одсто у постојећој организацији и актима
о унутрашњем уређењу и систематизацији имају стално радно тело за родну равноправност, а већином
су то комисије за родну равноправност. У 52 oдстo општина/градова, oсим стaлнoг рaднoг тeлa,
одређен/а је и запослени/зaпoслeна за родну равноправност. Тело за родну равноправност предвиђено
је статутом у 65 одсто јединица локалне самоуправе, а родно осетљив буџет израдиле су општине
Врбас, Ковин, Пећинци, Пландиште и Житиште, док на оваквом документу раде општине Апатин,
Бечеј, Инђија, Жабаљ и Стара Пазова. Одлуку о равноправности полова усвојило је 15 од 27 јединица
локалне самоуправе, а шест планира њено усвајање. Статистичке податке по полу које прикупљају и
евидентирају органи управе, установе и организације које обављају јавна овлашћења, искaзуje тeк
четвртина општина/градова. Када је реч о статистичким подацима, председници скупштине општине
мушкарци су у 85 одсто јединица локалне самоуправе, а у 92 одсто су на местима председника
општина/градоначелника. Жене заузимају трећину одборничких места у скупштинама, као и трећину
укупног броја потпредседника скупштине општине/града, а 20 одсто чланства општинског/градског
већа. Подједнак је број начелника општинских/градских управа (48 жена и 41 мушкарац), а на местима
директора јавних предузећа и установа јесте трећина жена. У надзорним одборима јавних предузећа
налази се 27 одсто жена, док их у извршним одборима (тамо где они постоје) нема. Истовремено, у
управним одборима установа жене чине нешто више од половине чланства, док се у телима за
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Коментари на интернет страници:http://rp.ombudsmanapv.org/index.php/2012-11-27-20-00-25/zakonodavneinicijative
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У истраживању које је спроведено 2013. одговоре је послало 43 јединица локалне самоуправе, а следеће, 2014.
године, њих 30.
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равноправност полова налази 77 одсто жена. Европску повељу о родној равноправности потписали су
Град Зрењанин и општине Бачки Петровац, Кула, Ковин и Житиште.79

Мишљeњe o тексту прве радне верзије Модела закона о родној
равноправности Заштитника грађана Републике Србије
Заштитник грађана Републике Србије почетком јануара представио је Модел закона о родној
равноправности, поводом којег је упућено мишљeње. Према оцени Покрајинског омбудсмана,
рaспрaва о овом документу допринела је пoкрeтању питaњa o дoстигнућимa у oвoj oблaсти, oднoснo
постигнутим резултатима нa пољу унaпрeђивања рoднe рaвнoпрaвнoсти и ствaрaња jeднaких
мoгућнoсти за жене и мушкарце. Moдeл је предвидео разне могућности у великом броју одредаба, због
чега је у мишљењу указано на то да се треба oпрeдeлити зa рeшeњa кoja су нaпрeдниja од постојећих,
aли ипaк рeaлнo oствaрљивa. Пoзитивнo je тo штo је овај мoдeл увеo oбaвeзe и дужнoсти зa oргaнe
jaвнe влaсти – oднoснo држaвнe oргaнe, oргaнe aутoнoмнe пoкрajинe и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.
Пoкрajински омбудсман је мишљењем укaзао нa рeшeњa кoja су тeшкo oствaривa у прaкси, а кoja би ‒
уз oдрeђeна побољшања ‒ повећала утицaj различитих субјеката и унела промене у прaвцу пoстизaњa
рaвнoпрaвнoсти и oствaривaњa jeднaких мoгућнoсти. У зaкoну трeбa дa пoстojи општа oбaвeзa
извeштaвaњa о његовом спровођењу, aли би трeбaлo прeдвидeти кo прaти њeгoву примeну, као и то дa
пoкрajински oргaн нaдлeжaн зa рoдну рaвнoпрaвнoст прaти примeну пoсeбних мeрa у oблaсти рoднe
рaвнoпрaвнoсти кao пoвeрeнe пoслoвe. Указано је и на конкретне одредбе које је могуће побољшати
(мишљење на сајту www.ombudsmanapv.org). Заштитник грађана Републике Србије је поменути модел
закона, са свим коментарима, упутио надлежном министарству.
Координационо тело за родну равноправност Владе Републике Србије, половином године,
представило је Нацрт закона о родној равноправности. Заменица за равноправност полова, у јавној
расправи која је у АП Војводини организована два пута, изнела је мишљење о томе да јединице
локалне самоуправе треба обавезно да организују стално радно тело и да одреде запосленог за област
родне равноправности, као и да је потребно ускладити терминологију, пре свега, са Законом о забрани
дискриминације. Више одредаба у овом нацрту закона односиле су се на родно осетљиво насиље, као и
у поменутом моделу Заштитника грађана РС, што је непотребно, пошто је већ уређено другим
законима, али и зато што је Република Србија ратификовала Кoнвeнциjу Сaвeтa Eврoпe o спрeчaвaњу
и бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици. Поставило се и питање да ли се механизам
који овај нацрт закона установљава ‒ координационо тело за родну равноправност ‒ сматра и телом за
праћење примене ратификоване конвенције. Нејасно је због чега је дефинисана обавеза послодавцима
који у радном односу имају више од 250 запослених, што је смањење у поређењу с важећим законом,
имајући у виду чињеницу да веома мали број послодаваца у Републици Србији запошљава, односно,
радно ангажује више од 250 запослених. После расправе коју је у Народној скупштини Републике
Србије
организовала
Женска
парламентарна
мрежа,
а
у
којој
су
учествовали
представнице/представници организација цивилног друштва, институција, независних механизама, те
стручњакиње/стручњаци, Предлог закона о равноправности жена и мушкараца повучен је из
скупштинске процедуре.
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ПРИМЕНА ПРИНЦИПА РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У
ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
Покрајински омбудсман прати примену Покрајинске скупштинске одлуке о равноправности полова80
(у даљем тексту: Одлука) у покрајинским органима управе, а од 2010. године ‒ и примену Закључка
Покрајинске владе о увођењу принципа родне равноправности у све стратегије, програме, пројекте и
активности покрајинских органа управе. Више пута до сада указано је на то да постоји јаз између
нормативног и стварног стања и да се принципи родне равноправности споро уводе у стратегије,
програме, пројекте и друге активности покрајинских органа. Прикупљање и разврставање података о
корисницима/корисницама програма према полу такође није систематично, ни доследно, што је
последица неразумевања ових обавеза и недостатка знања запослених у управи за примену принципа у
свакодневном раду.
У Буџету АП Војводине за 2015. годину учињен је пионирски корак да се ‒ дефинисањем родних
показатеља ‒ родна анализа уведе у буџетски процес. На предлог Покрајинског секретаријата за
финансије, у Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2015. годину дат је преглед
родно дефинисаних индикатора које је развило пет покрајинских органа и институција. 81 У 2015.
години, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у сарадњи с
Покрајинским секретаријатом за финансије, наставио је активности на увођењу родног буџетирања, а
Упутством за припрему буџета за 2016. годину и пројекцијом за 2017. и 2018. годину прописана је
родна анализа с прегледом родно осетљивих индикатора по програмима, програмским активностима,
односно пројектима.

ПРИМЕНА ОДЛУКЕ
Више пута у годишњим извештајима закључено је да се Одлука не спроводи с подједнаком пажњом у
свим покрајинским органима, што потврђује да нормативни оквир није довољан да би дошло до
промене, него да је неопходно доношење стратегије за унапређивање родне равноправности,
оспособљавање покрајинских службеника, али и обезбеђивање новца за примену прописа и
неопходних мера у области родне равноправности и стварања једнаких могућности за жене и
мушкарце. Поражавајућа је чињеница да ни у претходној години у појединим покрајинским органима,
након 12 година од како је Одлука усвојена, није учињен значајнији помак у примени принципа родне
равноправности.
Покрајински секретаријат за финансије је у извештају детаљно описао активности на увођењу родно
осетљивог буџетирања, које су почеле 2014. године ‒ у склопу увођења програмског модела буџета.
Иницијатива и стручна подршка у раду с корисницима покрајинског буџета остварена је у сарадњи с
Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова. Упутством за
припрему буџета за 2016. годину и пројекцијом за 2017. и 2018. годину, прописана је родна анализа с
прегледом родно осетљивих индикатора по програмима, програмским активностима, односно
пројектима. Резултат ових активности јесте преглед родно дефинисаних индикатора за три директна
корисника буџета: Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију (три
пројекта), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (шест
80

„Службени лист АПВ”, број 14/04, 18/09.
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Скупштина АП Војводине, Покрајински омбудсман, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу, националне мањине –
заједнице, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.
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програмских активности) и Покрајински омбудсман (две програмске активности). Пошто је Законом о
изменама и допунама закона о буџетском систему предвиђено увођење принципа родне
равноправности у буџетски процес и обавеза покрајинског секретара за финансије да ‒ у сарадњи са
институцијама надлежним за унапређивање родне равноправности ‒ до 31. марта текуће године за
наредну годину донесе план постепеног увођења родно одговорног буџетирања, овај секретаријат
позвао је Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова на наставак
сарадње.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова наводи да континуирано
спроводи активности на увођењу родног буџетирања, у оквиру програмског буџета, што је веома
значајно, јер се на тај начин подстиче повећање нивоа знања и испуњавање обавеза у делу креирања
буџета. Сматрамо да формирање групе за подршку може да допринесе остварењу циља и олакша свим
буџетским корисницима испуњење обавеза у погледу уношења родне компоненте. Међутим, уочили
смо да поменути секретаријат није предузимао активности на увођењу лица за родну равноправност у
покрајинске органе, што умногоме утиче на неуједначеност у њиховим годишњим резултатима, али и
на примену Одлуке. Понављамо да увођење родне перспективе у све програме и политике може да се
постигне уколико све институције буду приступале проблематици на исти начин и с дужном пажњом.
Именовањем особе која ће водити рачуна о родним аспектима активности у сваком покрајинском
органу, тај процес би могао да буде убрзан и много квалитетнији. Забрињава чињеница да су
ограничени људски ресурси и обим посла Сектора за равноправност полова проузроковали то да
поменути секретаријат не испуни обавезе из Одлуке и не сачини извештај о равноправности полова.
Упозоравамо на то да обим посла захтева повећање броја запослених у Сектору за равноправност
полова и препоручујемо да се то учини у складу с потребама за конкретним квалификацијама.
Преглед програма за подстицање запошљавања показује да се велика пажња посвећује овој области.
Међутим, поставља се питање ефикасности програма, јер не постоји евалуација ефеката, односно нису
доступни подаци о броју основаних предузећа и запослених лица који раде дуже од годину дана, иако
се ови програми спроводе више година уназад. Већи број пројеката усмерен је на подршку
организацијама цивилног друштва и удружењима грађана/грађанки. Покрајински омбудсман је прошле
године већ оценио да би из угла остваривања циља – на пример економског оснаживања жена –
сврсисходније било осмислити један програм, што би допринело избору најквалитетнијих пројеката и
олакшало процењивање њихових ефеката. Такође, приметно је да се у сваком конкурсу постављају
амбициозни циљеви, док додељена финансијска средства у просеку износе око 100.000 динара по
организацији, што се образлаже жељом да се изађе у сусрет већем броју организација које предлажу
мале активности које доприносе унапређивању положаја жена. Сматрамо да би ефекти и одрживост
пројеката били бољи уколико би веће износе добијало мање организација. Секретаријат може, у
сарадњи с другим институцијама, да ради на унапређивању капацитета организација, посебно
удружења жена, за писање пројеката и постављање захтевнијих циљева и активности. Препоручујемо
да се заврше активности на усвајању нове одлуке о равноправности полова и стратегије за
унапређивање економског положаја жена са села у АП Војводини, да се сачини извештај о
равноправности полова, као и да се спроводи евалуација свих програма из родног угла. Иначе,
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у 2015. години није од
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице примио ниједан захтев за давање мишљења на наставне планове и програме.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију доставио је детаљан
извештај о свим својим активностима, из којег се види да су бројне активности и знатна финансијска
средства усмерени ка унапређивању здравства, преко подршке установама за инфраструктурне
пројекте, до подршке пројектима који се баве унапређивањем здравља грађана и грађанки, односно
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препознавањем ризичних група, као што су труднице. Веома је значајно и посебно похваљујемо то што
је у наставку реализације Програма унапређивања превенције инфекција хуманим папилома вирусом у
АП Војводини већа пажња посвећена родитељима, што је допринело уочљивом повећању броја
родитеља који би пристали да њихове ћерке буду вакцинисане. Секретаријат спроводи многобројне
активности како би пружио подршку породици и рађању, па је тако настављена финансијска подршка
породицама у којима се роди треће дете. Покрајински омбудсман и даље сматра да би требало
размотрити поновно увођење мере подршке рађању првог детета, како би парови били подстакнути да
оснују породицу, а касније – и да је прошире. Покрајински омбудсман похваљује активности
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, које су допринеле томе
да фонд Уједињених нација UN Trust Fund добије средства за пројекат „Заустави – Заштити – Помози”,
који ће допринети спровођењу Програма за заштиту жена од насиља у породици и других облика
родно заснованог насиља до 2020. године и поспешити сарадњу овог секретаријата с надлежним
покрајинским органима, пре свега, с Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и
равноправност полова.
У извештају Покрајинског секретаријата за образовање, прописе и националне мањине – националне
заједнице поновљена је оцена која се понавља и у неколико претходних година – да је немогуће
разврставати учеснике према полу у конкурсима које овај секретаријат спроводи, јер није реч о
појединцима, него о организацијама од којих већина нема родно дефинисану активност или пројекат.
Исто важи и за процену родно мерљивих резултата пошто су „активности и пројекти већине
организација, учесника на конкурсу, првенствено усмерени на очување (родно неутралног)
националног идентитета и традиције, односно међуетничке толеранције”. Овај извештај показује да
није уважен предлог Покрајинског омбудсмана да један од услова у свим конкурсима буде поштовање
принципа родне равноправности и једнаких могућности којима би организације биле подстакнуте да
планирају такве активности, односно да процењују утицај активности које спроводе на жене и
мушкарце. Осим тога, Покрајински омбудсман није сагласан са оценом да су активности на очувању
националног идентитета и традиције родно неутрални. Напротив, сматра се да су неговању традиције
много више окренуте жене него мушкарци.82 На неки начин, то потврђује и податак да у АП Војводини
делује око 250 организација83 односно да се на конкурс овог секретаријата за дотације организацијама
етничких заједница пријавило педесетак организација/удружења жена. У овом секретаријату остају
при становишту да су утицај и ефекат подржаних пројеката универзални, пошто су они намењени и
мушкарцима и женама (нпр. фолклорне манифестације, омладински кампови, обележавање
националних празника), иако би ту тврдњу потврдило или оспорило и само прикупљање података,
односно родно осетљив приступ на шта обавезују важећи покрајински прописи. Иначе, ове године
дотације је добило више женских организација него претходне године – 27 женских организација из
етничких заједница, а осам за мултикултурне пројекте. Исти случај је и са женским ромским
удружењима – од једанаест њих, на конкурсу за организације етничких заједница средства је добило
седам, а на конкурсу за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и
интеграцију Рома – пет удружења. Три женска удружења конкурисала су и добила средства за
суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције. Поново је наведено да је
приликом израде програмског буџета за 2016. годину Покрајински секретаријат за образовање,
прописе и националне мањине – националне заједнице водио рачуна о предлозима Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова онолико колико се то показало
оправданим и целисходним, али ово није поткрепљено подацима.
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Видети: http://www.ravnopravnost.org.rs/

83

Видети: http://ravnopravnost.org.rs/ http://brand-co.net/wordpress/zenske-organizacije-u-vojvodini/
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Педагошки завод Војводине ради на унапређивању и развоју стручно-истраживачког рада у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, а посебно на образовно-васпитни рад на
језицима националних мањина – националних заједница које живе у Војводине. Завод примењује
принципе родне равноправности, односно равномерне видљивости и равномерног учешћа оба пола у
праћењу и унапређивању образовног процеса, тако што подстиче запослене оба пола да учествују на
стручним скуповима. Упркос томе, на шест стручних скупова упадљиво је веће учешће жена – од
укупно 267 учесника, жена је било 245, а свега 22 мушкараца. Овакав однос јесте последица много
већег броја жена запослених у просвети, тачније, према тумачењу поменутог завода, још увек
уочљивих родних стереотипа у избору занимања, због којих се жене чешће него мушкарци одлучују за
занимања у образовању. Педагошки завод Војводине, приликом одобравања програма сталног
стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који образовно-васпитни рад
изводе на језицима националних мањина, одобрио је програм 84 који треба да унапреди капацитете
средњих школа за каријерно саветовање ученика, посебно ученица како би се омогућили њихово
лакше укључивање и бољи положај на тржишту рада.85 Неравномерна заступљеност жена и мушкараца
у образовном систему огледа се и у структури запослених у овом заводу (девет жена и један
мушкарац), у његовом управном одбору (шест чланица и три члана) и надзорном одбору (две чланице
и један члан).
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој настоји да у потпуности уводи принципе
родне равноправности у све активности које спроводи и све акте које доноси у оквиру својих
надлежности, у којима се функције и позиције запослених наводе у облику који изражава пол особе
која је њихов носилац. Секретаријат води Базу података научних радника у АП Војводини у којој је
регистровано 4.496 истраживача, 110 више него претходне године. Повећан је и број жена –
истраживача на 2.231 (49,62%) са 2.149 колико их је било претходне године. У 606 пројеката,
значајних за науку и технолошки развој АП Војводине, учествовало је 50 одсто жена. У поређењу с
претходним годинама, промењен је редослед научних пројеката у којима су жене учествовале у већем
проценту. Највећи проценат њих ангажован је у пројектима у области технологије и заштите животне
средине – чак 73,82%, а затим у области спортских наука – 71,43%, учешће у друштвенохуманистичким наукама пало на треће место са 65,52%, а на последњем месту јесте учешће
истраживачица у техничким наукама – свега 10,84%. 86 Драстично је опало учешће жена у
краткорочним пројектима од посебног интереса за одрживи развој, које финансира АП Војводина – са
60,43% на 43,91%, а незнатно је смањен њихов број у програмима суфинансирања учешћа
научноистраживачких радника и студената на научним скуповима и усавршавању у иностранству – са
61,19% на 59,49%. У оквиру програма „Право на прву шансу”, запослило се подједнако доктора наука
– шест жена и шест мушкараца.
На основу високог учешћа жена у науци и пројектима које подржава Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој, очекивало би се да жене у сличном проценту учествују у одлучивању на
високошколским институцијама, али то није случај.87 Од 52 члана савета универзитета и факултета у
84

Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и саветовање у средњој школи.
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Програм „Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и саветовање у средњој школи” за 2014/2015. и
2015/2016. годину.
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Највеће учешће жена јесте у пројектима у технологији и заштити животне средине – 73,81%, затим, у области
спортских наука – 71,43, у области друштвено-хуманистичких наука – 65,52%, у области природноматематичких наука – 55,45%, у области медицинских наука – 52,94%, правно-економским – 47,17%, у
биотехничким наукама – 43,02%, а у области техничких наука – 10,84% жена.
87

Члан 7 Покрајинске скупштинске одлуке о равноправности полова предвиђа да је у поступку именовања
чланова управних и надзорних одбора у научним установама и установама културе, чији је оснивач АП

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА • 86

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

саставу Универзитета у Новом Саду, њих 14 су жене или 27 одсто (2014. године било их је 19,61%), 88
чиме се ово тело донекле приближило минималној заступљености жена од 30 одсто. У саветима
високих школа струковних студија из реда оснивача (АП Војводина) смањено је учешће жена са 48,15
на 41 одсто. У управним одборима научних института чији је оснивач АП Војводина из реда
представника оснивача смањен је број жена и сада их је 37 одсто (2013. године било их је 50 одсто).
Од представника Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, као органа за који смо у
претходном извештају закључили да доследно примењује принцип родне равноправности, тражили
смо да објасне неке од података, као што је веће учешће дечака међу награђенима за даровите ученике.
И ове године уочена је велика разлика у односу пријављених ученика и ученица у области науке, па је
тако знатно већи број награђених ученика, а међу пријављенима, па тако и награђенима, знатно је
више менторки. Секретаријат у одговору наводи да је основни критеријум за пријаву кандидата прво
место на републичком или међународном такмичењу, односно успех кандидата и ниво такмичења,
тако да не може да утиче на пол ученика и ментора, па ни комисија приликом избора не одлучује на
основу родне равноправности. Покрајински омбудсман сагласан је с констатацијом, али изражава
забринутост јер се из ових података може закључити једино то да се девојчице недовољно подстичу за
бављење науком и учешће на такмичењима, што је последица структуралне дискриминације. На то
упућују и подаци у истраживању Покрајинског омбудсмана о остваривању индивидуалних образовних
планова, укључујући тзв. ИОП 3 за талентовану децу.89 Покрајински секретаријат за спорт и омладину
спроводи и пројекат „Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу” у који су укључене средње
школе, због чега није могао да утиче на полну структуру, али је евалуацијом установљено да је у
пројекту учествовало 5.300 ученика, међу којима 53,45% девојчица и 46,6% дечака. Покрајински
омбудсман је мишљења да овај секретаријат не треба да утиче на избор ученика који ће учествовати у
пројекту, али да може да осмисли програме који би подстицали равноправну заступљеност ученика,
односно девојчица на бављење науком и учешће на такмичењима, тј. у областима у којима су мање
или уопште нису заступљене. Кад је реч о родно осетљивом буџету, добро је што ће поменути
секретаријат – упркос томе што није дефинисао родне индикаторе – ипак водити евиденцију о родној
заступљености учесника на пројектима које финансира, што ће омогућити лакшу родну анализу
буџета.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање известио је о томе да сваке године
расписује више конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања. У 2015. години
расписан је конкурс за суфинансирање производње медијских садржаја – увођење, побољшање или
проширење програмских садржаја у новинама, електронским медијима и интернет страницама и од
посебног значаја за јавно информисање грађана и грађанки у АП Војводини. Један од циљева била је и
родна равноправност, али није пријављен ниједан предлог пројекта који би се бавио овом
проблематиком, па треба размишљати о томе да у неком од будућих конкурса то буде обавезан услов,
јер би се на тај начин подстакли медији да у своје садржаје уносе родну перспективу. На конкурсу за
унапређивање професионалних стандарда подржано је једно удружење – Центар за подршку женама за

Војводина, предлагач дужан да обезбеди да међу именованим члановима буде најмање 30% представника мање
заступљеног пола.
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Само два савета немају жене у свом саставу – савети Пољопривредног факултета и Факултета спорта и
физичког васпитања (претходне године чак седам факултета није имало ниједну жену у савету). Савети
Природно-математичког факултета и Академије уметности у Новом Саду имају по две жене и два мушкарца
(50:50).
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Видети на страницама овог извештаја.
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пројекат „Унапређење праксе извештавања о родно заснованом насиљу у медијима на територији АП
Војводини”. Ни овога пута овај секретаријат није одговорио на питање о начину подршке женском
стваралаштву, односно женама – ствараоцима у култури и њиховим пројектима.
Извештаји покрајинских секретаријата показују да је однос према Одлуци донекле побољшан, али да
њено спровођење још није целовито и доследно. Уочава се труд да се унапреди евидентирање података
о корисницима програма према полу, тако да се сада може добити потпунији увид у то колико
програми и пројекти утичу на жене, односно на мушкарце. Подаци о броју и о полу корисника,
односно одлука да подрже пројекте који су усмерени на одређену циљну групу (на пример, на заштиту
жена, односно њихово оснаживање) зачетак је толико потребне родне анализе. С обзиром на то што су
– у оквиру програмског буџета – у појединим покрајинским секретаријатима уведени родни
показатељи, очекује се да ће се у следећем кораку и од установа чији је оснивач АП Војводина и
удружења која учествују на конкурсима тражити да процене резултате и утицај пројектних активности
на жене и мушкарце, односно одређивање показатеља који ће мерити утицај програма на њих, податке
о броју корисника/корисница сваког програма и пројекта, о утрошеним средствима по кориснику, што
би допринело јаснијој слици о примени принципа родне равноправности у програмима које спроводе
покрајински секретаријати. Потребно је наставити обуку покрајинских службеника како би органи
управе били у стању да препознају родне елементе у својим стратегијама, програмима, пројектима и
активностима и да одреде циљеве који ће допринети постизању родне равноправности и стварању
једнаких могућности за оба пола. Све стратегије, политике, програми и активности морају имати у
виду родне разлике и потребе жена и мушкараца – и као појединаца/појединки, и као друштвених
група.

АКТИВНОСТИ НА ПОДСТИЦАЊУ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
Велики део надлежности заменице/заменика за равноправност полова у вези је са организовањем и
учествовањем у различитим видовима образовања, у обукама и кампањама за постизање родне
равноправности и стварање једнаких могућности за жене и мушкарце. С тим у вези, и ове године
реализовано је више пројеката и семинара, а заменица за равноправност полова – у својству
предавачице или учеснице – присуствовала је раду више десетина скупова који су били посвећени
родној равноправности, дискриминацији жена и улози институције у области родне равноправности и
насиља у породици.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД
КАТАСТРОФА
Покрајински омбудсман током прошле године спроводио је пројекат, уз подршку Агенције
Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена, с циљем увођења родне перспективе у
управљање ризицима и ванредним ситуацијама на локалном нивоу. Активности су спровођене у шест
локалних самоуправа (Панчево, Суботица, Врбас, Беочин, Сечањ, Сремска Митровица) и
подразумевале су анализу положаја жена и мушкараца у сектору ванредних ситуација, како жене
разумеју ванредне ситуације, као и то да ли се препознаје родни аспект у управљању ризицима.
Организована су три семинара за представнике и представнице јединица локалне самоуправе и
удружења жена, а састављен је и приручник о родној равноправности и ванредним ситуацијама.
Пројекат је подстакао одабране јединице локалне самоуправе да почну да посматрају креирање
докумената и управљање ризицима и са становишта потреба и капацитета жена и мушкараца, а у
Панчеву – уз подршку саветнице на пројекту – урађен је детаљан план увођења родне перспективе у
све фазе управљања ризицима – од креирања докумената, до прикупљања података. Током реализације
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овог пројекта, Покрајински омбудсман је Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја
упутио коментаре на Нацрт закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода и
управљању ванредним ситуацијама. Наглашен је значај успостављања ефикасног система управљања
ризицима с грађанима у средишту, уз поштовање људских прaвa, ради oчувaња и унaпрeђивања
људскe бeзбeднoсти. За потпуну примену закона веома је важно то да – поред обавеза и овлашћења –
локалне самоуправе и месне заједнице буду финансијски, кадровски и стручно подржане и опремљене.
Процена ризика обавезно мора да садржи и процену угрожености, процену последица ризика на
рањиве и маргинализоване друштвене групе као што су жене, деца, особе са инвалидитетом,
Роми/Ромкиње и установљење квоте за поверенике/поверенице цивилне заштите.

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА
У сарадњи с Покрајинским секретаријатом за здравство, социјалну политику и демографију,
реализована је кампања о улози здравствених радника у заштити жена од насиља у породици и у
партнерским односима, у виду састанака са здравственим радницима у свих седам округа на териорији
АП Војводине. 90 Састанцима је присуствовало више од три стотине представника завода за јавно
здравље, домова здравља, општих болница, специјалних психијатријских болница, саветници за
заштиту права пацијената и чланови савета за здравље, као и представници медија. Састанци су били
посвећени задацима здравствених установа у заштити жена од насиља у породици и у партнерским
односима, Програму за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП
Војводини од 2015. до 2020. године и мерама у здравственом систему, искуствима Покрајинског
омбудсмана у вези са одговором здравствених институција на проблем насиља над женама у породици
и у партнерским односима и искуствима Дома здравља у Инђији.

ГОДИШЊИ САСТАНАК МРЕЖЕ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА”
Десет година Покрајински омбудсман подстиче рад мреже „Живот без насиља”,91 размену искустава
између институција, као и прикупљање података о насиљу од полиције, судова, тужилаштава, центара
за социјални рад и домова здравља. У све активности укључују се надлежни покрајински органи,
комисије/савети за равноправност полова и организације цивилног друштва. Као координатор ове
мреже, институција је 15. децембра – у оквиру кампање „16 дана активизма против насиља над женама
и у породици” – организовала конференцију под називом Научене лекције у поступању институција у
случајевима насиља у породици – у ишчекивању преокрета. Представљене су активности покрајинских
секретаријата, које ће допринети примени Програма за заштиту жена од насиља у породици и у
партнерским односима у АП Војводини од 2015 до 2020. године. Указано је на улогу невладиних
организација и заступника односно адвоката, недовољно препознатих у систему заштите од насиља
према женама и у породици. Конференција је била прилика за представљање публикације
Покрајинског омбудсмана посвећене десетогодишњици мреже „Живот без насиља” – на путу ка
ефикасном, повезаном и усклађеном деловању институција у случајевима насиља у породици.92 Мрежу
и рад Покрајинског омбудсмана у области насиља над женама у породици заменица за равноправност

90

Семинари су одржани 16. јануара у Панчеву, 21. јануара у Кикинди, 23. јануара у Суботици, 28. јануара у
Сомбору, 30. јануара у Сремској Митровици, 3. фебруара у Зрењанину и 10. марта у Новом Саду.
91

Мрежа „Живот без насиља” окупља институције које се баве насиљем у породици, а настала је на предлог
Покрајинског омбудсмана који настоји да одржава комуникацију и подстиче унапређивање рада институција и
општинских тимова, да организује састанке за размену искустава, као и различите видове обуке и саветовања.
92

http://rp.ombudsmanapv.org/index.php/2012-11-27-20-00-25/nase-publikacije
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полова представила је крајем септембра у Варшави, на радном састанку о једнаким могућностима зa
жeнe и мушкaрцe у свим сфeрaмa живoтa.93

ЖЕНЕ, МИР, БЕЗБЕДНОСТ
Конференцијом „Резолуција 1325: женско лице мира и безбедности” обележена је петнаеста
годишњица усвајања прве резолуције Савета безбедности Уједињених нација, која се бави улогом
жена у решавању сукоба и изградњи мира, као и последицама које ратни сукоби остављају на живот
жена. Представљена су искуства надлежних државних институција и органа, између осталог, и
искуство Покрајинског омбудсмана у спровођењу активности за ефикасније поступање институција у
борби против насиља у породици и промовисању мировних иницијатива и медијације – као начина
решавања конфликтних ситуација. Женска парламентарна мрежа у Скупштини АП Војводине и
представнице покрајинских механизама за равноправност полова учествовали су на тематским
скуповима у Сомбору, Зрењанину, Суботици, Сремској Митровици и Бачкој Паланци, како би се
локалне самоуправе упознале са основним принципима и активније укључиле у израду националног
акционог плана 2015–2020. године за спровођење „Резолуције 1325: женско лице мира и безбедности”.

ЖЕНСКА ЧИТАНКА
Женска парламентарна мрежа у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, у сарадњи с
Покрајинским омбудсманом, покренула је иницијативу за промену школских програма наставе
књижевности за гимназије и средње стручне школе. Организован је округли сто под називом
„Иницијатива Женска читанка”, у намери да се стручној јавности укаже на недостатак родне
перспективе у наставним плановима и програмима, а пре свега, у наставном плану и програму за
српски језик и књижевност за средњу школу, те да се покрену потребне промене. Текстови истакнутих
научница и критичарки о деветнаест одабраних књижевница94 треба да допринесу новим и другачијим
читањима књижевних дела, а ова читанка може да послужи као добра основа за промену школских
програма наставе књижевности за гимназије и средње стручне школе. Покрајински омбудсман
годинама указује на проблем дискриминације на основу пола и родне припадности, као и на
неравномерне заступљености жена и мушкараца у образовним садржајима. Због тога, на овом скупу
указано је на потребу промовисања једнаке заступљености жена и мушкараца у школским програмима
и уџбеницима, те на избегавање традиционалног приказивања мушкараца и жена, као и на коришћење
родно осетљивог језика у уџбеницима и едукацију наставника/наставница и ученика/ученица о родној
равноправности.

93

Заменица Заштитника грађана РС, помоћница поверенице за заштиту равноправности и заменица за
равноправност полова у Покрајинском омбудсману учествовале су на пoсeбном састанку, пoсвeћeном улoзи
нeзaвисних институциja у бoрби прoтив нaсиља нaд жeнaмa и рoднo зaснoвaне дискриминaциjе у Србиjи, у
оквиру највеће конференције у области људских права, коју једном годишње организује Канцеларија за
демократске институције и људска права ОЕБС-а.
94

Женска читанка, Копицл В. Академска књига, Нови Сад, 2013.
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ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ
У наставку ће бити обрађени питања и проблеми с којима су се током 2015. године грађани суочавали
и поводом којих су се обраћали Покрајинском омбудсману. Представљено је наведено по областима на
које се проблеми односе, с примерима притужби којима су се грађани обраћали Покрајинском
омбудсману.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Право пацијената на увид у медицинску документацију, приватност
и поверљивост
С обзиром на повећан број обраћања грађана Покрајинском омбудсману, те на уочену повећану
заинтересованост јавности за ову тему, у области права на здравствену заштиту током 2015. године
посебно су истакнути заштита и остваривање права пацијената на увид у медицинску документацију,
као и право на приватност и поверљивост података о здравственом стању
Подаци о здравственом стању пацијента, односно подаци из медицинске документације, представљају
податке о личности пацијента и то тзв. нарочито осетљиве податке. То значи да се ти подаци могу
обрађивати, односно саопштити другим лицима и износити у јавност искључиво уз пристанак лица на
која се они односе, а без пристанка само ако је то законом прописано. Таква обрада мора бити посебно
означена и заштићена мерама заштите.

Пример из праксе
Покрајинском омбудсману обратила се пуномоћница више пацијенткиња притужбом у којој је навела
да јој није достављена комплетна тражена медицинска документације из опште болнице у којој су
пацијенткиње лечене, те да јој је за копирање документације наплаћена такса. Покрајински омбудсман
обратио се здравственој установи захтевом за изјашњење о вођењу евиденције медицинске
документације за пацијенткиње и за образложење одлуке болнице којом је утврђена висина износа
накнаде за трошкове израде копије медицинске документације. Током истраге, утврђено је да су
постојали пропусти у поступку издавања копије документације, који су у међувремену отклоњени,
односно издата је додатна, комплетна докуметација без наплате нових трошкова. Овај пример указује
на то да је законску обавезу пацијента, односно његовог законског заступника – да сноси неопходне
трошкове израде копије медицинске документације, потребно заштитити од злоупотреба, утврђивањем
јединствених критеријума на основу којих би се цена поменутих трошкова формирала. Тако би се
спречила појава очигледне несразмере између реалних трошкова и одређене цене.
Нарочити значај чувања приватности и поверљивости ових података у области здравствене заштите
огледа се и у томе што посебан закон проширује предмет заштите на право пацијента на поверљивост
свих личних информација које је саопштио и предвиђа шири круг људи који су дужни да чувају ове
податке. Поред свих здравствених радника и сарадника, обавезу чувања података имају и друга лица
запослена у здравственим установама и приватној пракси, друга правна лица која обављају одређене
послове из здравствене делатности, организација обавезног здравственог осигурања, као и правно лице
које обавља послове добровољног здравственог осигурања. Ова лица, као и друга лица која
неовлашћено (без пристанка пацијента или законског заступника) располажу подацима из медицинске
документације и неовлашћено износе у јавност те податке, одговорни су за одавање нарочито
осетљивих података, у складу са законом.
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Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај здравствена установа,
односно друго правно лице које обавља здравствену делатност ако прекрши обавезу чувања нарочито
осетљивих података о личности пацијента, односно ако располаже или рукује подацима из медицинске
документације супротно законским одредбама, а новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће
се за прекршај и здравствени радник ако другим лицима саопшти личне информације које је сазнао,
односно које му је пацијент у току пружања здравствене заштите саопштио. Надзор над спровођењем
ових законских одредаба врши министарство надлежно за послове здравља, преко здравствених
инспектора. Као веома значајне карике у институционалном механизму заштите права пацијената,
треба истаћи саветнике за заштиту права пацијената и заштитнике права осигураних лица, којима се
пацијенти обраћају притужбама на конкретне повреде наведених права пацијената, као и других права
из здравствене заштите и здравственог осигурања.

Пример из праксе
Подноситељка притужбе обратила се Покрајинском омбудсману, незадовољна одговором који јој је
здравствена установа доставила по захтеву за издавање протокола порођаја за породиљу и бебу која је
након рођења преминула. Подноситељка притужбе била је незадовољна и због лоше, копије добијене
документације која је била нечитка. У свом изјашњењу, здравствена установа навела је да је почев од
2002. године, у више наврата, поступала по захтевима подноситељке притужбе и да јој је већ
достављала фотокопије расположиве медицинске документације у вези с њеним порођајем из јула
1982. године, која се налази у архиви, те да јој је омогућила увид у њу. Покрајински омбудсман
утврдио је да у конкретном случају није било пропуста у раду здравствене установе.
Подноситељки притужбе указано је на то да је Европски суд за људска права у пресуди донетој у
предмету „Зорица Јовановић против Србије” наложио Републици Србији да преиспита случај несталих
беба, те да формира независну комисију која би се бавила овим случајевима.
Поред рада на појединачним притужбама грађана, Покрајински омбудсман нарочиту пажњу посвећује
заштити и унапређивању ових права у области здравствене и социјалне заштите осетљивих
друштвених група, као што су лица с менталним сметњама и обољењима и другим душевним
здравственим проблемима. Приликом редовних обилазака установа у којима су смештена ова лица, већ
више до десет година, као саставни део свог поступања, овај орган утврђује стање здравствене
документације, процедуре и начине вођења евиденција о здравственој заштити корисника и
пацијената, а посебно – начин заштите медицинских података. У овим ситуацијама, с обзиром на
примећено различито поступање у једнаким правним ситуацијама, услед недостатка јединствених
норми, мерила и методологија у овој области, што може проузроковати стављање пацијената у
неједнак положај, односно њихову дискриминацију, Покрајински омбудсман упућује препоруке о
начину поступања здравствених установа и лица која раде у овој делатности приликом вођења
здравствене евиденције и обраде осетљивих података, пре свега, полазећи од највишег интереса
заштите права пацијената на приватност и поверљивост података о здравственом стању и достигнутих
међународних стандарда у овој области.
Недостатак адекватне правне регулативе последица је истовременог уређења ових питања одредбама
два закона (Закон о евиденцијама у области здравствене заштите из 1981. године и Закон о
евиденцијама у области здравства из 1998. године), као и мноштвом подзаконских прописа донетих за
њихово спровођење. Неопходност усклађивања ове области с већ усвојеним законским актима у
погледу заштите података о личности и права пацијената, као и прописа којима је уређена област
електронског документа, нагли развој здравствених и информационо-комуникационих технологија, те
императив усаглашавања нашег правног система у области здравства са утврђеним европским и
међународним стандардима у овој области, као и међународним документима, условили су потребу за
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новим и јединственим законским уређењем здравствене документације и евиденција. Покрајински
омбудсман ишчекивао је доношење јединственог закона о здравственој документацији и евиденцијама
у области здравства који је требало да почне да се примењује 1. јануара 2016. године, али је његовим
изменама и допунама (21. децембра 2015. године) почетак примене одложен за годину дана, односно
до 1. јануара 2017. године.

Здравствена заштита корисника домског смештаја установа
социјалне заштите
Законом о социјалној заштити прописано је да се домским смештајем кориснику обезбеђује становање
и задовољење основних животних потреба, као и здравствена заштита. Зависно од потреба корисника,
услуге социјалне заштите могу се пружати истовремено и комбиновано с услугама које пружају
образовне, здравствене и друге установе. Усклађено пружање међусекторских услуга обезбеђује се
закључивањем протокола о сарадњи.
Када се здравствене услуге пружају у домовима за смештај, оне се реализују под условима и уз
примену одређених стандарда утврђених у складу са законом којим се уређује здравствена заштита.
Испуњеност услова за обављање одређених послова из здравствене делатности у домовима за смештај
утврђује министарство надлежно за здравље, у складу са законом којим се уређује здравствена
заштита. Средства за финансирање здравствених радника и за друге трошкове здравствене заштите у
домовима за смештај чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица
локалне самоуправе обезбеђују се у буџету Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе, као и у Републичком заводу за здравствено осигурање, у складу са законом и
другим прописом. Инспекцијски надзор над обављањем здравствене делатности у домовима за
смештај врши здравствена инспекција.
За кориснике који због свог специфичног социјалног и здравственог статуса имају потребу и за
социјалним збрињавањем и за сталном здравственом заштитом или надзором могу се основати
социјално-здравствене установе. За ове кориснике могу се основати и посебне социјално-здравствене
организационе јединице у оквиру установа социјалне заштите, односно у оквиру здравствених
установа. Министри надлежни за социјалну заштиту и здравље прописују стандарде за пружање
услуга у овим установама.
Стручни радници и сарадници здравствене струке који обављају делатност у установама социјалне
заштите стичу лиценцу у складу с прописима из области здравствене заштите.
Законом о здравственој заштити прописано је да установе социјалне заштите, заводи за извршавање
заводских санкција, као и друга правна лица за које је посебним законом предвиђено да обављају и
одређене послове из здравствене делатности, могу обављати здравствену делатност ако Министарство
здравља утврди да испуњавају услове за одређену врсту здравствене установе, односно услове за
одређену врсту приватне праксе.
Законом о здравственом осигурању прописано је да Републички фонд за здравствено осигурање
доноси општи акт којим се уређују услови за закључивање уговора с даваоцима здравствених услуга,
критеријуме и мерила за утврђивање накнаде за њихов рад, односно начин плаћања здравствених
услуга, као и других трошкова у складу са овим законом, поступак коначног обрачуна с даваоцима
здравствених услуга на основу уговора о пружању здравствене заштите по завршеној буџетској
години, као и друга питања значајна за закључивање уговора с даваоцима здравствених услуга.
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Правилником о стручним пословима у социјалној заштити утврђено је да се послови лекара у
социјалној заштити обављају у складу с прописима којима се уређује здравствена заштита. У погледу
услова за обављање послова лекара у социјалној заштити примењују се прописи којима се уређује
обављање послова здравствених радника.
Правилником о лиценцирању организација социјалне заштите прописано је да – као доказ да испуњава
стандарде за пружање услуге за коју тражи издавање лиценце, а који су у вези с локацијом, простором,
опремом, организацијом, бројем и стручношћу ангажованог особља, проценом, планирањем и
активношћу за пружање конкретне услуге социјалне заштите – организација социјалне заштите
подноси елаборат о испуњености услова за почетак рада и пружање услуга социјалне заштите, који
садржи доказ о испуњености услова за пружање здравствених услуга, односно обављање одређених
послова из области здравствене делатности, ако је то релевантно с обзиром на услугу за чије се
пружање тражи лиценца.
Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима
здравствених услуга за 2015. годину утврђено је да уговор са установом социјалне заштите закључује
филијала, ради обезбеђивања здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања осигураним
лицима Републичког фонда смештеним у установи социјалне заштите.
Основни проблем јесте идентификовање врста здравствених услуга које се могу пружати у установама
социјалне заштите, својим називом и на начин одређеним у прописима који уређују област здравствене
заштите. Врсте здравствених услуга из здравствене делатности – које се могу обављати у установама
социјалне заштите, а за чије вршење је претходно неопходно да установа испуњава одговарајуће
услове које прописује Министарство здравља и које утврђује њихову испуњеност – морају бити
наведене у акту који представља основ за закључење уговора између поменутог фонда и установе
социјалне заштите, односно у понуди даваоца здравствених услуга за обезбеђивање програма и услуга
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, датом у облику плана рада даваоца
здравствених услуга.
Међутим, с обзиром на то што се поменути уговор закључује, по правилу, на годишњем нивоу,
претходно је неопходно за сваку појединачну установу социјалне заштите установити које врсте
здравствених услуга може да пружи. То мора бити садржано у елаборату о испуњености услова за
почетак рада и пружање услуга социјалне заштите, који садржи доказ о испуњености услова за
пружање здравствених услуга, односно обављање одређених послова из области здравствене
делатности, ако је то релевантно с обзиром на услугу за чије се пружање тражи лиценца, како се
наводи у Правилнику о лиценцирању организација социјалне заштите.
Обављање здравствене делатности у установама социјалне заштите мора бити уређено на наведени
начин у поступку лиценцирања.

Право на информације
Најчешћи разлог и заједнички именитељ готово свих повреда права из области здравствене заштите и
здравственог осигурања, односно права пацијената, јесте немогућност остваривања права на
информисаност, што проузрокује непознавање сопствених права и обавеза, а посебно институција и
механизама заштите и остваривања ових права.
Информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно поступање и за остваривање
права на здравље, како закон дефинише један аспект здравствене заштите, односно њихова
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доступност, нужно мора бити обезбеђена у оквиру друштвене бриге за здравље становништва, која се
одвија на свим нивоима друштва – од појединца до државе.
У складу са законом, пацијент има право на све врсте информација о стању свога здравља, о
здравственој служби и начину како је користи, као и на све информације које су на основу научних
истраживања и технолошких иновација доступне. Пацијент има право на информације о правима из
здравственог осигурања и поступцима за остваривање тих права. Све ове информације пацијент мора
да добије благовремено и на начин који је у његовом најбољем интересу.
Пацијент има право на информацију о имену и презимену и професионалном статусу здравствених
радника, односно здравствених сарадника који учествују у предузимању медицинских мера и у
поступку његовог лечења.
Пацијент има право да од надлежног здравственог радника благовремено добије обавештење које му је
потребно како би донео одлуку о томе да ли да пристане на предложену медицинску меру односно да
не пристане на њу, а надлежни здравствени радник дужан је да ово обавештење пацијенту пружи и без
његовог захтева. Податак о пруженом обавештењу уписује се у историју болести пацијента.

Пример из праксе
Покрајинском омбудсману обратила се мајка и старатељка лица лишеног пословне способности
питањем да ли она има право на накнаду трошкова набавке лекова неопходних за његово лечење. У
складу са законом, право на лекове и медицинска средства обухвата право на лекове с Листе лекова
који се прописују на лекарски рецепт или издају на налог на терет средстава обавезног здравственог
осигурања. Када лек с ове листе не може да се набави у апотеци с којом Републички фонд за
здравствено осигурање има закључен уговор, осигурано лице има право на накнаду вредности
набављеног лека за лек набављен у Републици Србији у апотеци с којом Републички фонд нема
закључен уговор. Накнада вредности лека утврђује се у висини износа који за набављени лек
Републички фонд преноси средства апотеци с којом има закључени уговор уз умањење за износ
партиципације утврђене у Листи лекова. Како је Покрајински омбудсман утврдио да се предметни
лекови налазе на овој листи, подноситељка притужбе начелно остварује право на накнаду вредности
прибављених лекова, те ју је овај орган саветовао да се обрати надлежној филијали Републичког фонда
за здравствено осигурање, писменим захтевом за новчану накнаду уз који ће приложити одговарајуће
доказе: лекарске рецепте, односно другу одговарајућу медицинску документацију која потврђује да
здравствено стање њеног сина представља индикацију за примену ових лекова, као и рачуне за
купљене лекове. С обзиром на законско правило да осигураном лицу лек прописује изабрани лекар и
да му он издаје лекарски рецепт, поставља се питање да ли је лекар или други здравствени радник
пропустио да изврши своју законску обавезу и пацијента упути на начине остваривања права на
набавку лека односно накнаде вредности набављеног лека, као права из обавезног здравственог
осигурања, чиме га је довео у заблуду да је дужан да лекове набавља из сопствених средстава и
проузроковао непотребне трошкове.
Приликом давања обавештења, надлежни здравствени радник дужан је да води рачуна о старости,
образовању и емоционалном стању пацијента, те да буде сигуран да је начин давања обавештења
разумљив пацијенту, а изузетно, уколико постоји озбиљна опасност да би давање обавештења битно
угрозило здравље пацијента, може и прећутати дијагнозу. У том случају, о свему томе мора се
обавестити члан уже породице пацијента. Пацијент, односно његов законски заступник има право на
обавештење и на увид у трошкове лечења пацијента.
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И током 2015. године, грађани су се Покрајинском омбудсману обраћали притужбама због
немогућности остваривања права на здравствену заштиту, узрокованих ускраћивањем информација
потребних за њихово остварење. Овај проблем огледао се у различитим појавним видовима, као што су
пропуштање здравственог радника да у медицинску документацију унесе изречено мишљење и
дијагнозу, те недовољно транспарентан рад саветника права пацијената и заштитника права
осигураних лица, осујећење пацијената да, уколико су испуњени законски услови, покрену поступак
остваривања права на рефундацију средстава које су морали да издвоје за лечење које начелно припада
корпусу права из здравственог осигурања и финансира се из средстава обавезног здравственог
осигурања.

Право на поштовање пацијентовог времена
Најчешће уочљива јесте повреда права пацијента да у законском року буде примљен на одговарајући
преглед и лечење, односно да у немогућности тога, у потпуности оствари своје право на здравствену
заштиту.
Према Закону о правима пацијената, у случају да не постоје услови да се медицинска мера пружи
одмах, пацијент има право на заказивање прегледа, дијагностичких процедура, као и других
медицинских мера и поступака у најкраћем могућем року.
Сходно одредбама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог
осигурања, здравствена установа дужна је да закаже специјалистичко-консултативни и дијагностички
преглед за који није прописано утврђивање листа чекања, најкасније у року од 30 дана од дана јављања
пацијента у здравствену установу са одговарајућим лекарским упутом. Осигураном лицу које не може
да буде примљено на заказани преглед у том року, здравствена установа дужна је да на лекарском
упуту упише датум заказаног прегледа и да га печатом овери или да му изда писану потврду. Та
потврда мора да садржи писмену информацију здравствене установе о разлозима због којих осигурано
лице није примљено на преглед, односно медицинску рехабилитацију. Након тога, осигурано лице
може да обави потребан преглед или медицинску рехабилитацију у приватној пракси или у допунском
раду у здравственој установи с којом је закључен уговор, чије трошкове сноси из сопствених
средстава. После обављеног прегледа, односно медицинске рехабилитације, осигурано лице има право
да поднесе матичној филијали захтев за рефундацију трошкова за пружене здравствене услуге у
приватној пракси, односно допунском раду у здравственој установи. Захтев се подноси на „Обрасцу
РЕФ-1”. Уз захтев за рефундацију трошкова, осигурано лице подноси: упут за преглед у здравственој
установи са евидентираним датумом заказивања прегледа или упут за преглед у здравственој установи
са потврдом; рачун о плаћеном прегледу; медицинску документацију (на пример: специјалистички
налаз); фотокопију здравствене књижице. Уколико матична филијала у спроведеном поступку утврди
да је захтев основан, рефундираће трошкове осигураном лицу у висини стварних трошкова, уз
умањење за износ партиципације ако осигурано лице има обавезу плаћања партиципације за пружену
услугу.

Пример из праксе
Поступајући по притужби на рад здравствене установе због заказивања дијагностичког прегледа за
који није прописано утврђивање листе чекања у знатно дужем року од законског, Покрајински
омбудсман закључио је да је здравствена установа – самим тим што је заказала преглед за који није
прописано утврђивање листе чекања, који није хитан и не може се обавити одмах по јављању
осигураног лица на преглед, те се мора обавити најкасније у року од 30 дана од дана јављања
осигураног лица здравственој установи с лекарским упутом, о чему је дужна да води и прописану
евиденцију – преузела обавезу да осигураном лицу, уколико не може да буде примљено на заказани
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преглед у поменутом року, на лекарском упуту упише и печатом овери датум заказаног прегледа или
да му изда писану потврду која садржи разлоге због којих није примљено на преглед.
Без обзира на разлог одбијања заказивања пружања здравствене услуге (на пример: ненадлежност у
смислу прописане организације здравствене службе, здравствена услуга није оправдана и медицински
неопходна, недостатак одговарајуће опреме за пружање здравствене услуге и других техничких
услова), здравствена установа дужна је да на целисходан начин о томе обавести пацијента, како би му
омогућила да ефикасно и на најбољи начин оствари право на доступност здравствене заштите.

Стицање својства осигураника
Као што је то био случај претходних година, Покрајинском омбудсману и ове године обраћали су се
грађани незадовољни радом Републичког фонда за здравствено осигурање, у вези с поступањем по
захтеву за утврђивање својства осигураника незапосленог лица. Незапосленим лицима који су
власници пољопривредног земљишта утврђује се својство осигураника пољопривредника, и поред тога
што не обављају пољопривредну делатност као једино и основно занимање, и када су у питању мале
површине земљишта да би се на њима уопште могла обављати било каква пољопривредна
производња. У оваквим случајевима, надлежни орган утврђује грађанима својство осигураника
пољопривредника, иако је реч о лицима која су незапослена, у суштини социјално угрожена, и то само
на основу чињенице да у власништву имају пољопривредно земљиште. Лице које је осигурано по
основу обављања пољопривредне делатности обавезно је да плаћа доприносе за здравствено
осигурање. Будући да незапослена лица којима је на овај начин утврђено својство осигураника
пољопривредника нису у могућности да плаћају доприносе, њихове здравствене књижице се не
оверавају, а последица тога је немогућност коришћења права из здравственог осигурања у пуном
обиму.
Чланом 17 став 1 тачка 21 Закона о здравственом осигурању прописано је да су осигурaници физичкa
лицa кoja су oбaвeзнo oсигурaнa и то пoљoприврeдници стaриjи oд 18 гoдинa живoтa, кojи oбaвљajу
пoљoприврeдну дeлaтнoст кao jeдинo или oснoвнo зaнимaњe у склaду сa зaкoнoм, aкo нису:
oсигурaници зaпoслeни, oсигурaници сaмoстaлних дeлaтнoсти, oсигурaници из тaчкe 17 поменутог
стaвa, кoрисници пeнзиja, лицa нa шкoлoвaњу. Закон прописује да се осигурaницимa смaтрajу и
нeзaпoслeнa лицa и другe кaтeгoриje сoциjaлнo угрoжeних лицa чиjи су мeсeчни прихoди испoд
цензуса прописаног Правилником о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства
осигураника („Службени гласник РС”, бр. 112/2006 и 5/2009).

Пример из праксе
Имајући у виду све наведено, након спроведеног поступка по притужби на рад Репубичког фонда за
здравствено осигурање ПФЗЗО Филијала за јужнобачки округ, Нови Сад, у вези с поступањем по
захтеву за утврђивање својства осигураника незапосленог лица, Покрајински омбудсман упутио је
мишљење поступајућем органу о томе да је учинио неправилност у раду, јер је решењем одбио захтев
и истовремено утврдио својство осигураника пољопривредника.
Покрајински омбудсман је овакав став заузео, јер је својство осигураника пољопривредника утврђено
само на основу чињенице да је грађанин власник пољопривредног земљишта, иако не обавља
пољопривредну делатност као основно и једино занимање, нити катастарски приход прелази цензус
прописан одредбом члана 6 Правилника о месечном износу приходу као цензусу за стицање својства
осигураног лица.
На основу притужбе грађана, Покрајински омбудсман уочио је да због техничке несавршености
софтвера које надлежни органи користе за вођење евиденције о осигураницима обавезног социјалног
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осигурања и обвезницима уплате доприноса за обавезно социјално осигурање, могу се појавити
потешкоће у утврђивању чињенице о томе да ли неко лице има својство осигураника и по ком основу,
а на штету осигураника.

Пример из праксе
Покрајински омбудсман примио је притужбу грађанина (чије пребивалиште није у месту рада) на рад
РФЗЗО, Филијала за јужнобачки округ, Нови Сад, јер му није било омогућено да подигне маркице за
оверу његове здравствене књижице и здравствених књижица чланова његове породице, уз
образложење да по подацима из евиденције нису плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање.
Подносилац је у притужби навео то да сматра да је поступање поменуте филијале неправилно јер су
његове колеге које раде у граду где је и седиште послодавца, добиле маркице за оверу здравствене
књижице. У току поступка, утврђено је да је проблем настао због тога што се у филијалама органа –
који имају приступ и који су надлежни за вођење евиденција о осигураницима обавезног социјалног
осигурања и уплати доприноса – подаци не ажурирају истовремено из непознатог техничког разлога.
Тако, у моменту када се подносилац притужбе обратио РФЗЗО-у захтевом да подигне маркице,
Пореска управа Филијала Нови Сад није ажурирала податке, те према евиденцији нису били уплаћени
доприноси за обавезно социјално осигурање. Како је филијала Пореске управе у граду где је седиште
послодавца већ ажурирала податке, према евиденцији – доприноси за запослене чије је место рада у
овом граду били су плаћени, па су њима издате маркице за оверу здравствене књижице. По ажурирању
података, проблем је решен и подносиоцу притужбе издате су тражене здравствене маркице.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Пoгoршaњe целокупне сoциjaлнe ситуaциje у Републици Србији и пoвeћaњe сирoмaштвa најчешће сa
сoбoм пoвлaче и низ других прoблeмa, пре свега, угрoжeнoст oснoвних људских прaвa. Сиромаштво је
комплексан проблем који, поред недовољних прихода за задовољење основних егзистенцијалних
потреба, најчешће подразумева и немогућност запошљавања, неодговарајуће стамбене услове и
неадекватан приступ социјалној заштити, као и здравственим, образовним и комуналним услугама.
Стога, Покрајински омбудсман сматра да је сирoмaштвo снaжaн нeприjaтeљ људских прaвa.
Описана комплексност проблема често узрокује отежану идентификацију доминантног проблема и
правовремено поступање ради заштите и унапређивања права сваког појединца.

Поступање центара за социјални рад
У вези с поступањем центара за социјални рад, Покрајински омбудсман уочио је проблеме идентичне
као и ранијих година. То све говори о томе да је и током 2015. године незадовољство грађана радом
центара за социјални рад било у вези с неправилностима у раду органа старатељства приликом
одлучивања о праву на новчану социјалну помоћ и праву на једнократну новчану помоћ, али и у
погледу неажурности у одлучивању по овим и другим захтевима у надлежности центара.
Покрајински омбудсман, користећи овлашћење да давањем правних савета о питањима из своје
надлежности допринесе унапређивању заштите људских права и слобода, а које је прописано чланом
44. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману („Службени
лист АПВ”, бр. 37/2014 и 40/2014 – испр.), упућивао је грађане на могућности и начине остваривања
права из области социјалне заштите. Истовремено, центрима за социјални рад сваки пут указано је на
обавезу да поступају ефикасно, благовремено и у разумном року.
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За разлику од претходних година, уочено је повећање притужби грађана који сматрају неоправданом
судску одлуку којом су лишени пoслoвнe спoсoбнoсти, а истовремено изражавају и незадовољство
радом органа старатељства у том поступку.
У таквим случајевима, Покрајински омбудсман указао је поступајућим центрима за социјални рад на
то да је неопходно – у оквиру овлашћења и у складу с правоснажним судским пресудама – да прате
примену изречене мере, а све ради утврђивања постојања оправданих разлога за њено даље трајање. У
складу са специфичностима сваке појединачне ситуације, органима старатељства указано је и на
потребу континуираног и интензивног спровођења активности, онако како је то предвиђено планом
мера и услуга, а све с циљем обезбеђивања одговарајућег здравственог и социјалног збрињавања
корисника.

Поступање Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију – као другостепеног органа
Притужбе грађана на рад Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију
упућене Покрајинском омбудсману, као и претходних година, биле су у вези с пропустом
другостепеног органа да у законском року одлучи по жалбама изјављеним против решења органа
старатељства, којима су одбијени њихови захтеви за признавање права на новчану социјалну помоћ и
остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица. У изјашњењима, поменути секретаријат
наводи то да по жалбама није могло бити решено у законском року, због несразмере у броју нових
предмета и броју ангажованих стручних сарадника. Међутим, знатан је број оних случајева у којима је
покретање поступка пред Покрајинским омбудсманом допринело ефикаснијем решавању проблема у
погледу социјалне заштите подносилаца притужби.
Покрајински омбудсман је и у 2015. години поменутом секретаријату указао на одредбу члана 237 став
1 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРJ”, број 33/97 и 31/2001 и „Службени
глaсник РС”, број 30/2010), којом је прописано да се рeшeњe пo жaлби мoрa дoнeти и дoстaвити
стрaнци штo прe, a нajкасниje у рoку oд двa мeсeцa oд дaнa прeдaje жaлбe, без обзира на исход и
садржину одлуке другостепеног органа по изјављеној жалби. Стога, другостепеном органу поново је
предочено да благовременост у поступању и поштовање законских рокова никада не може бити
условљено бројем предмета и извршилаца који одлучују по жалби, нити представља разлог за
одуговлачење поступка. Правилна примена Закона о општем управном поступку у таквим случајевима
представља ствар унутрашње организације органа, односно подразумева уступање или прерасподелу
предмета међу постојећим извршиоцима.

Установе социјалне заштите
У 2015. години, Покрајински омбудсман посетио је Дом за лица ометена у менталном развоју „Отхон”
у Старој Моравици, будући да је праћење рада установа социјалне и здравствене заштите једна од
редовних активности ове институције.
Покрајински омбудсман разговарао је с руководством поменутог дома ради стицања јаснијег увида у
свакодневне услове живота корисника, поступање према њима и пружену подршку, односно у
механизме заштите корисника и могућности остваривања свих њихових загарантованих права.
Повод посете Дому за лица ометена у менталном развоју „Отхон” у Старој Моравици био је и увид у
тренутно здравствено стање једног корисника који се од 2011. године налазио у трајној изолацији, без
јасне намере да се оваква ситуација промени. Овај корисник готово пет година живео је потпуно
изолован, у нехуманим условима, у соби на чијим вратима и прозорима су решетке, без текуће воде и
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санитарног чвора. Надлежни психијатар, као облик третмана овом кориснику, препоручио је собу у
којој не може да изврши хетероагресију. Упркос препорукама у погледу тога да је с корисником услуге
неопходно радити тимски и интензивно ради његове социјализације и враћања у колектив, због
недовољног броја запослених није било могуће реализовати овакве индивидуалне активности с њим.
Ипак, након ургенције Покрајинског омбудсмана, установа је предузела све расположиве мере у
оквиру својих могућности, што је резултирало спровођењем интензивнијег индивидуалног терапијског
рада и повременим укључивањем штићеника у групне активности ради његове социјализације.
Међутим, с обзиром на период проведен у изолацији и психичко стање корисника, руководство
наведеног дома – као једино решење за корисниково адекватно лечење и заштиту – види његов
премештај у другу установу, односно болницу, услед недостатка капацитета и механизама којима би се
обезбедила адекватна здравствена заштита свих корисника установа социјалне заштите.
Имајући у виду значај питања заштите корисника институционалног смештаја у систему услуга
социјалне заштите и чињеницу да ово није усамљен случај, према мишљењу Покрајинског
омбудсмана, једино континуираном и конструктивном сарадњом свих надлежних институција, при
чему би свака користила своје ресурсе, може се допринети, пре свега, свеобухватном унапређивању
система социјалне заштите, али и оснивању социјално-здравствених установа зa кoрисникe кojи, збoг
свoг спeцифичнoг сoциjaлнoг и здрaвствeнoг стaтусa, имajу пoтрeбу и зa сoциjaлним збрињaвaњeм и зa
стaлнoм здрaвствeнoм зaштитoм или нaдзoрoм, у складу са одредбом члана 60 Закона о социјалној
заштити.

ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/2003,142/2014)
уређује се обавезно пензијско и инвалидско осигурање, којим се обезбеђују права за случај старости,
инвалидности, смрти и телесног оштећења. Права из пензијског и инвалидског осигурања стичу се и
остварују зависно од дужине улагања и висине основице на коју је плаћен допринос за то осигурање и
уз поштовање начела солидарности. Права ових осигурања јесу лична права и не могу се преносити на
друга лица. Права из пензијског и инвалидског осигурања не застаревају, осим права на потраживања
доспелих а неисплаћених износа у случајевима утврђеним овим законом. Обавезно осигурана лица –
осигураници јесу запослени, лица која самостално обављају делатност и пољопривредници.
Права из пензијског и инвалидског осигурања јесу: за случај старости: а) право на старосну пензију,
б) право на превремену старосну пензију; за случај инвалидности: а) право на инвалидску пензију; за
случај смрти: а) право на породичну пензију, б) право на накнаду погребних трошкова; за случај
телесног оштећења проузрокованог повредом на раду или професионалном болешћу: а) право на
новчану накнаду за телесно оштећење; за случај потребе за помоћи и негом другог лица: а) право на
новчану накнаду за помоћ и негу другог лица.
Законом о пензијском и инвалидском осигурању прописано је да се права из пензијског и инвалидског
осигурања остварују од дана када је поднет захтев, а најраније шест месеци пре тог дана. Највећи број
притужби на рад Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Покрајински фонд за
пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд за ПИО) упућен је Покрајинском
омбудсману због тога што у поступцима по поднетим захтевима, нису поштовани рокови прописани
Законом о општем управном поступку. Као разлоге за непоштовање рокова, филијале Фонда за ПИО у
својим изјашњењима наводиле су следеће: неуплаћени доприноси за подносиоца захтева од
послодавца за одређене периоде; немогућност прибављања података од надлежних органа држава које
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су као републике биле у саставу СФРЈ, о плаћеним доприносима за лица за која важе прописи обе
државе или су некада важили ти прописи, а који се прибављају по службеној дужности; непотпуна и
некомплетна документација о плаћеним доприносима уколико је осигураник био осигуран и на
подручју филијале Фонда за ПИО у којој није поднео захтев за остваривање неког од права из
пензијског и инвалидског осигурања; погрешно или непотпуно утврђен стаж осигурања који се рачуна
са увећаним трајањем за осигуранике који имају право на то, у складу с Правилником о радним
местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем („Службени
гласник РС”, бр. 105/2003, 22/2013).
Уочено је да Фонд за ПИО, приликом обрачуна доспелих доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање који нису плаћени, не доноси посебно решење, већ се осигураницима о томе доставља
обавештење. Стога, они немају могућност да користе правни лек и да тако утичу на висину утврђеног
износа.
У случају када грађани не уплате утврђене доприносе, односно када се изјасне да нису у могућности да
их уплате, Фонд за ПИО, у складу с чланом 120 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, доноси
решење према којем права из пензијског и инвалидског осигурања остварује и користи – сразмерно
периодима осигурања за које су уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, и
обуставља 1/3 месечног износа пензије, све док се на тај или други начин не намире неуплаћени
доспели износи доприноса. Имајући у виду то што су износи неплаћених доприноса често и по
неколико десетина пута већи од месечног износа пензије, као и то што се до дана измирења обавезе
обрачунава законска затезна камата, грађани дужи период – понекад и до краја живота –нису у
могућности да измире дуг и остваре право на исплату пуног износа пензије. Како утврђени износ
пензије многим грађанима који остварују право на пензију у складу с наведеним чланом, није довољан
за задовољавање егзистенцијалних потреба или је једва довољан за то, овакво решење додатно отежава
њихов материјални положај.
Многе притужбе грађана и грађанки који су се обраћали за помоћ решени су током поступка који је
Покрајински омбудсман покренуо, тако што је сам орган управе отклонио неправилност и решио по
захтеву странке.

Примери из праксе
Покрајински омбудсман поступао је и по притужби грађанина из Петроварадина који је сматрао да му
није урачунат стаж осигурања са увећаним трајањем, иако је испуњавао услове прописане
Правилником о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем. Подносилац притужбе био је запослен на пословима возача теретног возила од седам и више
тона носивости, са степеном увећања – 12 месеци рачуна се као 14 месеци. Филијала Нови Сад донела
је решење којим се утврђује да је подносилац притужбе радио на пословима на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем и утврдио износ доприноса које је осигураник био у обавези
да плати да би му стаж осигурања са увећаним трајањем био признат. Подносилац притужбе платио је
утврђени износ и поднео захтев за остваривање права на старосну пензију, јер је сматрао да је испунио
услове за добијање пензије. Међутим, решењем поменуте филијале, одбијен је захтев за утврђивање
права на старосну пензију, уз образложењем да нису испуњени сви услови прописани законом. Против
овог решења подносилац притужбе изјавио је жалбу која је одбијена као неоснована. Разлог због ког
подносиоцу притужбе није признат стаж осигурања са увећаним трајањем јесте то што подносилац
притужбе није испуњавао услов који је прописан Законом о пензијском и инвалидском осигурању – да
ће се стаж осигурања са увећаним трајањем рачунати с бенефицијом под условом да је на радном
месту на коме се рачуна стаж осигурања са увећаним трајањем ефективно проведено укупно најмање
десет година, што није био случај код подносиоца притужбе.
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У случају грађанина из Зрењанина, који је поднео притужбу на рад Дирекције покрајинског фонда за
ПИО у Новом Саду јер није добио информацију у вези са захтевом поднетим почетком септембра
2013. године, уочен је пропуст у раду одговорног службеног лица. Подносилац притужбе поднео је
наведеној дирекцији захтев за остваривање права на старосну пензију, након што је остварио право на
старосну пензију код немачког носиоца осигурања. Дирекција покрајинског фонда није обавестила
подносиоца притужбе који су разлози због којих није поступила по захтеву. Након обраћања
Покрајинског омбудсмана, поменута дирекција навела је то да је одговорно службено лице учинило
пропуст у раду који ће у најкраћем року бити исправљен. У септембру 2015. године, Покрајински
омбудсман поново је затражио изјашњење Дирекције покрајинског фонда о томе да ли је решено по
захтеву подносиоца притужбе. Поменута дирекција доставила је изјашњење у којем је наведено да је
поступила по захтеву и да је донето привремено решење о праву на старосну пензију, а да је, у
међувремену, немачки носилац осигурања доставио обавештење о томе да је подносилац притужбе
остварио право на старосну пензију и потврдио периоде осигурања навршене у овој држави, чиме су се
стекли услови за доношење коначног решења о праву на старосну пензију.

ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА, НАПЛАТЕ И КОНТРОЛЕ ЈАВНИХ
ПРИХОДА
Достављање пореских аката
Као и претходних година, и у 2015. години показало се да многи грађани имају притужбе на рад
пореских органа у поступцима принудне наплате јавних прихода. Грађани у својим притужбама
истичу да се одреди поступак принудне наплате, а да они немају сазнања о пореској обавези која се
принудно наплаћује и тврде да им нису уручена решења о утврђивању одређене пореске обавезе.
Уочено је то да су одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији који су у вези с
достављањем – крајње неповољне за грађане, те да је остављен простор евентуалне злоупотребе од
стране пореских органа, који и не покушавају да изврше личну доставу.
Закон о пореском поступку и пореској администрацији више пута је мењан и допуњаван. Измена и
допуна било је и 2015. године. Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС”, број 112/2015) који је донет 2015. године, између осталог,
брисан је став 10 у члану 36, којим је било прописано да у случajу кaдa сe пoрeски aкт смaтрa
дoстaвљeним, 15. дaнa oд дaнa прeдaje пoрeскoг aктa пoшти, Пoрeскa упрaвa дo 5. у мeсeцу зa
прeтхoдни мeсeц oбjaвљуje нa интeрнeт стрaни ПИБ пoрeскoг oбвeзникa кoмe je дoстaвљен акт, кao и
брoj тог пoрeскoг aктa.
Чланом 36 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, између осталог, прописано је да се
пoрeски aкт дoстaвљa пoрeскoм oбвeзнику слaњeм прeпoручeнe пoшиљкe, oбичнe пoшиљкe или прeкo
службeнoг лицa пoрeскoг oргaнa. Пoрeски aкт смaтрa сe дoстaвљeним пoрeскoм oбвeзнику кaдa сe
уручи пoрeскoм oбвeзнику, њeгoвoм зaкoнскoм зaступнику, њeгoвoм пунoмoћнику, њeгoвoм пoрeскoм
пунoмoћнику или њeгoвoм зaступнику пo службeнoj дужнoсти. Aкo сe пoрeски aкт дoстaвљa слaњeм
прeпoручeнe пoшиљкe, пoрeски aкт смaтрa сe дoстaвљeним дaнoм уручeњa, a aкo уручeњe ниje билo
мoгућe – пoрeски aкт смaтрa сe дoстaвљeним 15. дaнa oд дaнa прeдaje пoрeскoг aктa пoшти. Aкo сe
пoрeски aкт дoстaвљa слaњeм oбичнe пoшиљкe, пoрeски aкт смaтрa сe дoстaвљeним пo истeку рoкa oд
15 дaнa oд дaнa његове прeдaje пoшти. Пoрeскa упрaвa oдрeђуje нaчин дoстaвљaњa aкaтa.
Питање достављања уређено је на овај начин доношењем Закона о изменама и допунама Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, број 68/2014), што је по
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мишљењу Покрајинског омбудсмана лошије и за грађане неповољније решење него претходно
прописано.
До ступања на снагу наведеног закона о изменама и допунама било је предвиђено да се порески акти у
писаном облику достављају поштом или лично. Ако се доставља лично, пoрeски aкт смaтрa се
дoстaвљeним дaнoм приjeмa пoрeскoг aктa oд стрaнe пoрeскoг oбвeзникa или oвлaшћeнoг лицa, штo сe
пoтврђуje њeгoвим пoтписoм, а акo сe пoрeски aкт дoстaвљa путем пoштe, смaтрa сe дoстaвљeним пo
истeку рoкa oд 15 дaнa oд дaнa прeдaje пoрeскoг aктa пoшти нa дoстaвљaњe.
Изостављање у одредбама о достављању пореских аката да се оно врши лично, те остављање Пореској
управи да одређује начин достављања аката, проузрокује то да се порески акт од чијег достављања
почиње тећи рок који се не може продужавати (рок за изјављивање жалбе, рок за расправљање
спорних питања по опомени за плаћање пореза), сматра достављеним 15. дана од дана предаје
препоручене пошиљке пошти, иако претходно није покушано његово уручење, као и то да се акт
доставља слањем обичне пошиљке.
На овај начин, често се дешава да грађани, због тога што немају сазнања да им је порески акт
достављен, пропуштају рокове за коришћење законом прописана правна средства, као и то да им се –
због неплаћања пореске обавезе о доспелости – обрачунава камата. Знатан број притужби у вези с
поступком утврђивања, наплате и контроле јавних прихода, током 2015. године, био је у вези с овим
проблемом. Грађани су у њима често указивали на то да су за постојање пореске обавезе сазнали тек
приликом спровођења поступка принудне наплате.

Пример из праксе
У једном случају, грађанин се обратио притужбом на рад Општинске управе општине Нови Бечеј, у
поступању по захтеву за отпис камате због неплаћања пореске обавезе утврђене на име пореза на
имовину за 2011. годину. У притужби је навео да му решење није достављено ни 2011. године, када је
наслеђем стекао право својине на предметној стамбеној згради, нити касније, све до 20. фебруара 2015.
године, јер је достава покушавана на погрешну адресу. Истакао је да пребивалиште није мењао од
1982. године, те да је за пореску обавезу сазнао новембра 2014. године када му је достављена
попуњена уплатница за уплату пореза на имовину. Одсек за финансије и привреду Општинске управе
у изјашњењу навео је да је захтев подносиоца притужбе неоснован. Такође, речено је да су тачни
наводи да је решење о порезу на имовину за 2011. годину подносиоцу притужбе послато на погрешну
адресу, али да се пошиљка није вратила као неуручена, због чега надлежни орган, у том моменту, није
могао знати да је адреса погрешна. Порески орган је указао на то да је Законом о пореском поступку и
пореској администрацији прописано да се, ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене
пошиљке, порески акт сматра достављеним 15. дана од дана предаје пореског акта пошти.
Покрајински омбудсман мишљења је да се нису стекли услови, у складу са Законом о пореском
поступку и пореској администрацији да се порески акт сматра достављеним, јер је решење о порезу на
имовину за 2011. годину подносиоцу притужбе достављено на погрешну адресу, нити је било основа
да се порески акт сматра достављеним 15. дана од дана његове предаје пошти, с обзиром на то што ова
одредба није била на снази 2011. године. Будући да је подносиоцу притужбе за предметни објекат
порез први пут утврђен решењем за 2011. годину, он није био у могућности да га плаћа аконтационо у
висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године. Стога, није било основа да му се од
2011. године обрачунава камата због неплаћања обавезе утврђене овим решењем.
У вези с наведеним, Покрајински омбудсман Општинској управи Нови Бечеј упутио је мишљење да је
Одсек за финансије и привреду учинио неправилност у раду, јер је подносиоцу притужбе обрачунао
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камату због неплаћања о доспелости обавезе по решењу којим му је утврђен порез на имовину за 2011.
годину. На основу изнетог, Покрајински омбудсман је у мишљењу навео да је орган управе дужан да
подносиоцу притужбе отпише обрачунату камату по наведеном решењу за период од 2011. године све
до 20. фебруара 2015. године, када му је оно достављено у складу са законом.
Како Општинска управа није доставила изјашњење о предузетим радњама, Покрајински омбудсман је
о томе обавестио Општинско веће општине Нови Бечеј, као орган који врши надзор над њеним радом.
Општинско веће је у изјашњењу навело да је донето решење којим је подносиоцу притужбе отписана
неосновано обрачуната камата.

Неблаговремено поступање пореске управе
Знатан број притужби у извештајном периоду односио се на неблаговремено поступање пореских
органа јединица локалне самоуправе и организационих јединица Пореске управе Министарства
финансија. Као и претходне године, у већини случајева грађани су се жалили на рад Градске пореске
управе града Новог Сада у вези с поступањем по приговорима и жалбама изјављеним против решења
којим се утврђује порез на имовину. Добра сарадња овог органа управе и Покрајинског омбудсмана
наставила се и у 2015. години. У готово свим случајевима, недостаци на које су грађани у притужбама
указали отклоњени су у току поступка који је покренуо Покрајински омбудсман.

Примери из праксе
Подноситељка се обратила притужбом на рад Градске пореске управе града Новог Сада и навела да
није решено по њеној жалби изјављеној новембра 2012. године против решења којим јој је утврђен
порез на имовину за стан за 2012. годину. Подноситељка је навела да јој овим решењем утврђени порез
није умањен за 50%, иако у предметном стану борави од 2006. године, те да је јуна 2015. године
пријавила промену адресе и поднела захтев за усаглашавање. Такође, истакла је и то да јој од
подношења наведене жалбе нису достављена решења којим јој се утврђује порез на имовину за 2013. и
2014. годину. Градска пореска управа известила је Покрајинског омбудсмана о томе да је након
спроведеног поступка канцеларијске контроле, уз учешће подноситељке притужбе по жалби решено. О
извршеној канцеларијској контроли сачињен је записник који јој је истог дана уручен. Како је у
поступку контроле утврђено да подноситељка притужбе са члановима заједничког домаћинства живи
у предметном стану, констатовано је и то да она остварује право на умањење утврђеног пореза, у
складу с чланом 13 став 1 Закона о порезима на имовину. Градска пореска управа донела је нова
решења којима се подноситељки утврђује порез на имовину за период од 01. јануара 2010. до 31.
децембра 2015. године.
Подносилац је у притужби на рад Градске пореске управе града Новог Сада навео да је у вези са
утврђивањем пореза на имовину изјавио жалбу, августа 2014. године, као и захтев за промену адресе,
али да о њима није решено, нити је донето решење којим му се утврђује порез за 2015. годину. Градска
управа је у изјашњењу навела да је поводом жалбе подносиоцу притужбе предочено да она не садржи
потребне елементе у складу са Законом о општем управном поступку, те је тражена допуна.
Подносилац је одустао од жалбе, али је због недостављања решења за 2012, 2013. и 2014. годину
поднео захтев за обнову поступка утврђивања пореза на имовину. Решавајући по овом захтеву,
Градска пореска управа поново је утврдила порез на имовину и донела решења којима се замењују
решења за наведене године, као и решење којим је утврђен порез за 2015. годину.
У једном случају, подноситељка је у притужби на рад Пореске управе, Филијала Нови Сад 2, навела да
није решено по њеној жалби изјављеној августа 2013. године, против решења о утврђивању пореза на
укупан приход грађана. Подноситељка је навела и то да се више пута, усменим путем, обратила
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службеном лицу које је задужено за њен предмет и добила информацију о томе да је одговор у вези с
њеном жалбом израђен у мају 2014. године, као и то да ће бити позвана да учествује у поступку
канцеларијске контроле најкасније почетком децембра 2014. године. Како јој позив није достављен,
јануара 2015. године писменим путем се обратила директору поменуте филијале, али ни након тога
одговор на жалбу није јој достављен. Поменута филијала је у изјашњењу навела да је на основу
решења Пореске управе Регионално одељење за другостепени поступак Нови Сад, од 09.05.2014.
године, којим је поништено првостепено решење, Филијала Нови Сад 2 позвала подноситељку
притужбе да дана 27.04.2015. године учествује у поновном поступку утврђивања годишњег пореза на
доходак грађана за 2012. годину.
Након спроведеног поступка, Покрајински омбудсман Филијали Нови Сад 2 упутио је мишљење у
коме је наведено да је учињена неправилност у раду, будући да подноситељки притужбе није
доставила другостепено решење у року од осам дана од дана када јој је решење доставио другостепени
орган, како је прописано чланом 238 Закона о општем управном поступку, те да ново решење у
поновном поступку поменута филијала није донела у року од 40 дана од дана његовог пријема – како
је прописано чланом 152 став 3 Закона о пореском поступку и порeској администрацији. Покрајински
омбудсман сматра да је неблаговременим поступањем и одуговлачењем поступка дошло до повреде
начела ефикасности и економичности општег управног поступка.

ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Права, обавезе и заштита крајњих купаца електричне енергије
Првог јануара 2016. године навршава се годину дана од када су домаћинства, као крајњи купци
електричне енергије, стекли право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту електричне
енергије. Тако је започела последња етапа отварања тржишта електричне енергије за крајње купце чији
су објекти прикључени на електроенергетски дистрибутивни систем, што је Закон о енергетици, који је
ступио на снагу 30. децембра 2014. године, изричито прописао као право свих крајњих купаца
електричне енергије да слободно бирају свог снабдевача на тржишту електричне енергије. Будући да
одлуком Владе Републике Србије, „ЕПС Снабдевање” д.о.о. Београд, пpивредно друштво за
снабдевање електричном енергијом крајњих купаца одређено за јавног снабдевача електричном
енергијом на територији Републике Србије, на крају 2014. године имало тржишни удео од 96% у
продаји електричне енергије, те да су регулисане цене по којој јавни снабдевач продаје електричну
енергију знатно ниже од тржишне цене, са сигурношћу се може тврдити да највећи број крајњих
купаца – домаћинстава у 2015. години није променио, односно да није изабрао другог снабдевача, већ
и даље електричну енергију купује од јединог јавног и гарантованог снабдевача.
С обзиром на овакву доминантну улогу јавног снабдевача, односно на његов фактички монополски
положај који је настао као последица непостојања конкуренције у погледу јавног снабдевања
електричном енергијом на јединственом тржишту електричне енергије, а која представља услугу која
се врши ради задовољења општег друштвеног интереса, посебну пажњу потребно је посветити
заштити права крајњих купаца електричне енергије, пре свега, купаца из категорије домаћинстава,
односно законским институтима и механизмима обезбеђења ових права, те степену њиховог
остварења.
Имајући у виду наведено, те како се Покрајинском омбудсману грађани обраћају у једнаком броју
притужбама на рад надлежног снабдевача и дистрибутера електричном енергијом, у случајевима
немогућности прикључења на електроенергетски дистрибутивни систем, рекламација на начин
обрачуна цене испоручене електричне енергије, контроле исправности мерних уређаја, обуставе и
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искључења са електроенергетског система и друго, неопходно је грађанима пружити све информације
значајне за остваривање законског права на заштиту од евентуалног незаконитог поступања
енергетских субјеката.
Објекат купца електричне енергије прикључује се на дистрибутивни систем на основу одобрења
оператора дистрибутивног система. Одобрење за прикључење објекта издаје се решењем у управном
поступку на захтев правног или физичког лица чији се објекат прикључује. Оператор дистрибутивног
система дужан је да одлучи по захтеву за прикључење објекта купца у року од 15 дана од дана пријема
писменог захтева. Против решења којим се одлучује о одобрењу прикључења може се поднети жалба
Агенцији за енергетику Републике Србије, у року од 15 дана од дана достављања решења. Одлука ове
агенције по жалби јесте коначна и против ње се може покренути управни спор.
Закон прописује да се услови и начин издавања одобрења за прикључење на дистрибутивни систем
детаљније уређују прописом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом. Тако је
одговарајућим подзаконским актом одређено да, уколико захтев за издавање одобрења за прикључење
не садржи све податке и документацију, односно доказе, оператор система на чији систем се захтева
прикључење дужан је да – у року од осам дана од дана пријема захтева за објекте купца – о томе
писмено обавести подносиоца захтева и да му одреди рок за достављање података који нису садржани
у захтеву. С обзиром на начелно законско решење да се о захтеву за одобрење прикључења одлучује у
управном поступку, те изричите одредбе да се у поступку одлучивања о појединачним правима и
обавезама правних и физичких лица, уколико овим законом није прописан посебан поступак,
примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, ако подносилац захтева не
поступи по обавештењу и не достави потребне податке у остављеном року, енергетски субјект је
обавезан да закључком одбаци захтев као да није поднесен. Против таквог закључка допуштена је
посебна жалба што је, поред остваривања уставом зајамченог права на правно средство, нарочито
значајно јер енергетски субјект не може од подносиоца захтева тражити да прибави и поднесе доказе
које брже и лакше може сам прибавити, нити да подноси уверења и друге исправе које органи нису
дужни да издају, сагласно законским одредбама, а управо поступање енергетског субјекта супротно
овоме може бити један од разлога жалбе.

Пример из праксе
Поступајући по притужби грађанке која се Покрајинском омбудсману обратила јер надлежни
енергетски субјект одбија, по упућеном захтеву, објекат у којем живи поново да прикључи на
дистрибутивну мрежу, иако је отклонила разлоге због којих је искључена, са образложењем да
подноситељка не поседује адекватну документацију о правном основу коришћења дистрибутивне
мреже, Покрајински омбудсман упутио је мишљење следеће садржине:
Како је подноситељка притужбе уплатила прву рату на основу вансудског поравнања и на тај начин
остварила право да поднесе захтев за одобрење прикључења објекта на дистрибутивни
електроенергетски систем, Електродистрибуција Нови Сад дужна је да поступи у складу с
прописаном обавезом и да, по поднетом захтеву лица, у року од 30 дана, решењем одлучи о одобрењу
за прикључење објекта, односно да претходно, у року од осам дана од дана пријема захтева, позове
подносиоца да достави обавезне податке који нису садржани у захтеву. У случају да енергетски
субјект не поступи по траженом, захтев је потребно одбацити закључком против којег се може
изјавити посебна жалба. Уколико енергетски субјект, поводом стављеног захтева, нађе да нема
услова за покретање поступка, донеће закључак о одбацивању захтева, против којег је дозвољена
посебна жалба.
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У вези с наведеним, специфични случајеви јављају се у случају искључења електричне енергије, због
утврђене неовлашћене потрошње или из других законских разлога, у објектима крајних купаца које
они користе по различитим правним основама, поред права својине. Наиме, одобрење за прикључење
објекта купца електричне енергије који су већ прикључени на дистрибутивни систем издаје се и
приликом поновног прикључења услед искључења, а уз захтев за издавање одобрења, прилаже се и
доказ о праву својине на објекту или праву коришћења објекта. Међутим, у пракси се дешава да
енергетски субјекти не признају имовинско право искљученог купца, односно правни основ
коришћења објекта мимо својине, те се дешава да ови купци, иако су претходно, по искључењу,
измирили утврђено дуговање или испунили друге обавезе као услов подношења захтева за одобрење
прикључења, буду онемогућени да приступе електроенергетском дистрибутивном систему.
Покрајински омбудсман указује на могућност екстензивног тумачења одредбе општег акта, по којој се
уговор о продаји електричне енергије може на одређено време закључити и са закупцем објекта,
односно носиоцем права привременог коришћења објекта по другом основу, под условом да су
регулисане све доспеле обавезе до дана закључења уговора о продаји, односно уговора о приступу
систему, од претходног крајњег купца. Јавни снабдевач може условити закључење уговора с новим
крајњим купцем успостављањем солидарне одговорности власника објекта за будуће обавезе закупца
из уговора о продаји електричне енергије, као и давањем одговарајућег средства обезбеђења на
имовини закупца или власника објекта, с тим што се као средство обезбеђења може захтевати и
конституисање заложног права првог ранга на објекту за који се закључује уговор о продаји
електричне енергије, ради обезбеђивања измиривања обавеза за испоручену електричну енергију.

Пример из праксе
Притужбу на рад Електродистрибуције Нови Сад поднео је један грађанин због немогућности да
оствари право на прикључење на електроенергетски дистрибутивни систем објекта у којем станује с
породицом. На основу навода притужбе и приложене документације, Покрајински омбудсман утврдио
је да је подносилац надлежном оператору електроенергетског дистрибутивног система поднео захтев
за прикључење објекта, који – на основу решења бившег послодавца – привремено користи за
становање с породицом, те да је енергетски субјект, у складу с прописима, позвао подносиоца да
отклони утврђене недостатке (странка није власник објекта), а потом донео и закључак о одбацивању
захтева јер у остављеном року странка није доставила потребан доказ. Покрајински омбудсман
обратио се енергетском субјекту молбом да размотри законску могућност одобрења прикључења,
односно каснијег закључења уговора, која је прописана одредбом члана 63. Уредбе о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом. Првим ставом овог члана уређено је да се уговор о
продаји, односно уговор о приступу систему, може на одређено време закључити и са закупцем
објекта, односно носиоцем права привременог коришћења објекта по другом основу, под условом да
су регулисане све доспеле обавезе до дана закључења уговора о продаји, односно уговора о приступу
систему, од стране претходног крајњег купца. Покрајински омбудсман је истакао став судске праксе
изражен у образложењу пресуде Вишег трговинског суда, по којем „купац електричне енергије може
бити било власник или носилац стварних права на објекту који је прикључен на електрични енергетски
систем, било други потрошач који је прикључио своје уређаје на систем за коришћење електричне
енергије и који непосредно троши електричну енергију”. Енергетски субјект није усвојио молбу
Покрајинског омбудсмана и није размотрио законску могућност одобрења прикључења.
Крајњи купац дужан је да електричну енергију користи под условима, на начин и за намене утврђене
одобрењем за прикључење и уговором о снабдевању, законом и другим прописима донетим на основу
Закона о енергетици. Крајњи купац ужива заштиту својих права у складу са овим законом, прописима
донетим на основу овог закона, законом којим се уређује заштита потрошача и другим прописима. Ако
је овим законом уређено питање које је другим законом уређено на другачији начин, примењују се
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одредбе овог закона. Ако крајњи купац није задовољан одлукама донетим у складу са овим законом по
приговорима, рекламацијама, захтевима и жалбама своја права може остварити у судском поступку.
Уобичајени разлог за обуставу испоруке електричне енергије крајњем купцу јесте неизмирена обавеза
из уговора о снабдевању, односно дуговање за утрошену електричну енергију. Снабдевач је дужан да
пре подношења захтева оператору дистрибутивног система за обуставу испоруке, крајњег купца
претходно у писменој форми упозори на то да ће му бити обустављена испорука електричне енергије,
ако у року који не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 дана од дана достављања упозорења, не
измири доспеле обавезе, односно ако не постигне споразум о извршењу обавезе. Уколико купац не
измири обавезе у остављеном року, овлашћено лице снабдевача подноси захтев за обуставу испоруке
електричне енергије оператору система на који је прикључен објекат купца и о томе писменим путем
обавештава купца. Оператор система дужан је да на основу захтева снабдевача, обустави испоруку
електричне енергије купцу, у року који не може бити дужи од осам дана од дана пријема захтева.
Купац који након подношења захтева за обуставу измири обавезу за испоручену електричну енергију
дужан је да без одлагања о томе обавести снабдевача, док је снабдевач дужан да, без одлагања, о томе
обавести оператора преносног система, односно дистрибутивног система и да повуче захтев за
обуставу. Купац којем је обустављена испорука има право приговора снабдевачу, а посебно тело,
организациона јединица или овлашћено лице снабдевача дужно је да одлучи по приговору у року од
три дана од дана пријема приговора. У случају када је подносилац приговора физичко лице, у састав
овог тела мора бити укључен представник евидентираних удружења и савеза у складу са законом
којим се уређује заштита потрошача. Снабдевач је дужан да о основаности приговора, као и у случају
накнадног измирења обавезе купца, без одлагања обавести оператора дистрибутивног система, који је
дужан да настави испоруку електричне енергије, без одлагања, а најкасније у року од 24 часа.
Снабдевач је дужан да обезбеди организациону јединицу, тело или особе одговарајућег радног
искуства и стручне спреме за решавање приговора, рекламација и објективно одлучивање у роковима
утврђеним законом. Уколико не изврши ову дужност енергетски субјект чини привредни преступ.
Непоступање јавног снабдевача сагласно законским дужностима, као што су непоштовање обавезе
достављања упозорења, односно његове прописане садржине, непоступање у оквиру рокова,
неодговарајући састав тела који одлучује и друго, могу бити основ за притужбу крајњег купца, јер
управо прекршаји ових обавеза представљају удео одговорности енергетског субјекта, у вези с
поступком обуставе испоруке електричне енергије. С тим у вези, навешћемо закључак донет на
седници грађанског одељења Врховног суда Србије, 4. децембра 1985. године, који ни након тридесет
година није престао да буде актуелан:
Електропривредне организације и потрошач (купац) једнако су одговорни за штету коју потрошач
претрпи због обуставе испоруке електричне енергије услед неплаћања цене електричне енергије, без
обзира на то што потрошач претходно није писмено упозорен од стране електропривредне
организације, јер су обе стране биле неуредне у извршавању својих обавеза, па се имају применити
правила о подељеној одговорности.
У случајевима обуставе испоруке електричне енергије из законом прописаних разлога, крајњи купац
дужан је да испуни оправдане и основане обавезе, односно да отклони разлоге обуставе, те да поднесе
захтев за наставак испоруке електричне енергије. Уколико сматра да је до обуставе дошло, макар
делимично, кривицом енергетског субјекта, дужан је да испуни неспорни део обавеза, а да на
евентуалне неправилности укаже у самом захтеву као повреде права купца, те сагласно томе тражи
умањење утврђених обавеза, ради постизања споразума са енергетским субјектом с циљем наставка
испоруке електричне енергије. Уколико енергетски субјект одбије да поступи по оваквом захтеву
купца и не омогући наставак испоруке електричне енергије, сагласно цитираној законској одредби да
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крајњи купац који није задовољан одлуком донетом по захтеву, своје право може остварити у судском
поступку, адекватна судска заштита у овим случајевима представљала би подношење тужбе против
енергетског субјекта, са захтевом за извршење уговора – наставка испоруке електричне енергије,
имајући у виду изричиту законску одредбу по којој обуставом испоруке не престаје уговор о
снабдевању. У овом парничном поступку расправљало би се о томе да ли је из оправданих разлога
обустављена испорука електричне енергије, применом правила о истовременом испуњењу у
разрешењу спорног односа, а посебно се могу истицати приговори у погледу тога да је енергетски
субјект, у поступку обуставе испоруке, поступао супротно својим обавезама прописаним наведеним
законским одредбама.

Пример из праксе
Покрајинском омбудсману поднета је притужба на рад надлежног оператора дистрибутивног система
електричне енергије, због непоступања по пријави неисправности електроенергетских и помоћних
уређаја који се налазе на објекту именованог на наведеној адреси, односно због непоступања по
захтеву за хитно поправљање. С обзиром на наводе притужбе, а имајући у виду законску обавезу купца
да пријави све сметње на мерним уређајима и другим електроинсталацијама које представљају
опасност за живот и здравље људи и имовину, те одговарајућу дужност енергетског субјекта да у
хитном року све такве сметње отклони, Покрајински омбудсман покренуо је истрагу у овом случају. У
току поступка, надлежни енергетски субјект обрадио је предметни захтев, утврдио чињенично стање,
извршио неопходне радове и отклонио неисправност.
Посебно треба напоменути и то да јавно снабдевање електричном енергијом представља услугу од
општег економског значаја, чији купци уживају посебну заштиту у смислу одредби Закона о заштити
потрошача. Стога, препознавајући значај заштите права потрошача, законодавац је предвидео посебан
судски поступак за потрошачки спор, што представља сваки спор који произлази из уговорног односа
потрошача и трговца. У поступку пред судом у потрошачком спору, у смислу закона којим се уређује
парнични поступак, не плаћа се судска такса за тужбу ако вредност предмета спора не прелази износ
од 500.000 динара.

Енергетски угрожени купац
У домену посебне заштите тзв. енергетски угроженог купца, односно домаћинства које због
социјалног статуса или здравственог стања, у складу са законом, има право на снабдевање под
посебним условима, током 2015. године поново је дошло до застоја, те су ова лица делимично
онемогућена у остваривању овог права.
Наиме, како је Покрајински омбудсман у претходним годишњим извештајима указивао на
неопходност детаљног уређења института енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца
који постоји као законска категорија од 2011. године, а потом и на адекватне примене у пракси, да би
2013. године коначно био донет одговарајући подзаконски акт којим је ближе уређено право на
испоруку одређених количина електричне енергије и природног гаса под посебним условима, који је у
2013. и 2014. години мењан и допуњаван, Уставни суд Републике Србије, на седници одржаној 26.
марта 2015. године, утврдио је да поједине одредбе Уредбе о енергетски заштићеном купцу, односно
угроженом купцу топлотне енергије („Службени гласник РС”, број 90/13) нису у сагласности са
Уставом и законом.
Претходно, на седници одржаној 18. децембра 2014. године, Уставни суд је доношењем решења
покренуо поступак за оцену уставности и законитости одредаба уредбе којима је уређен поступак
остварења овог права на снабдевање под посебним условима и стицање статуса енергетски угроженог
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купца, с обзиром на то што су се као спорна појавила правна питања стицања статуса на основу
уверења, сагласно одредбама Закона о општем управном поступку, те евентуалне повреде права на
правно средство. Након доношења решења, Уставни суд га је доставио Влади Републике Србије на
одговор. Како Влада Републике Србије, у остављеном року, као ни након његовог истека, није
доставила одговор, суд је наставио поступак.
По спроведеном поступку, Уставни суд оценио је да поједине одредбе оспорене уредбе нису у
сагласности са одредбама Закона о општем управном поступку, којима су одређени правна природа
уверења и начин његовог издавања, као ни са одредбама овог закона које се односе на решавање о
правима, обавезама или правним интересима физичких лица. Полазећи од претходно изнете оцене,
Уставни суд је даље утврдио да оспореном уредбом није уређено питање заштите права странака у
овом поступку, односно није предвиђена никаква правна заштита подносилаца захтева уколико
надлежни орган локалне самоуправе не изда уверење о стицању својства енергетски заштићеног купца
или ако одбије захтев за његово издавање након оцене поднетих доказа.
На основу посебних законских овлашћења, објављивање одлуке у „Службеном гласнику Републике
Србије” одложено је за шест месеци, како домаћинства која испуњавају услове за стицање статуса
енергетски угроженог купца не би била онемогућена у остваривању овог права, те како би доносилац
одлуке, адекватним изменама оспорених одредаба, општи акт уподобио законским одредбама,
сагласно упутствима из образложења Уставног суда. С обзиром на то што до очекиваних измена није
дошло, одредбе чл. 5. до 8. Уредбе о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу
топлотне енергије, престале су да важе даном објављивања одлуке Уставног суда у „Службеном
гласнику Републике Србије”, број 82/2015, односно 28. септембра 2015. године.
Нова уредба о енергетски угроженом купцу објављена је у „Службеном гласнику Републике Србије”,
број 113/2015, а на снагу је ступила 1. јануара 2016. године.
Поред детаљно уређеног поступка, те омогућавања изјављивања жалбе на решење о стицању статуса
енергетски угроженог купца, новом уредбом прописане су исте количине електричне енергије,
односно природног гаса, за које угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе, те су
повећани лимити количине енергената које домаћинства могу трошити, а да не изгубе статус
енергетски угроженог купца, односно у оквиру које потрошње могу остваривати право на умањење
месечне обавезе.
С обзиром на наведено, Покрајински омбудсман није био у могућности да спроведе раније најављено
истраживање о примени Уредбе о енергетски заштићеном купцу, како би стекао увид у стање људских
права, али то ће бити предмет рада овог органа у 2016. години.

Остваривање права на искључење с дистрибутивног система
грејања по отказу уговора о продаји топлотне енергије
Током 2015. године, Покрајински омбудсман наставио је свој рад на заштити и унапређивању, односно
стварању услова за остваривање права купца топлотне енергије на отказ уговора о продаји, односно
искључење с дистрибутивног система.
Поред редовног поступања по бројним појединачним притужбама грађана, Покрајински омбудсман
интензивирао је активности на овом плану сарадњом с локалним обмудсманима с територије
Републике Србије.
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Полазећи од закључака и препорука донетих на основу дугогодишњег рада на притужбама грађана и
резултата истраживања „Вршење комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије
од стране енергетских субјеката на територији АП Војводине у поступцима по захтевима купаца за
искључење са дистрибутивног система, односно отказа уговора о продаји топлотне енергије” из 2014.
године, као полазне тачке – платформе у даљем раду, те усвајајући појединачна искуства свих
омбудсмана у препознавању заједничких, универзалних сметњи за остварење овог права, својствених
већини градова и општина, дато је опште мишљење у ком виду је неопходна измена постојећих
општих аката, како би се омогућило несметано остваривање овог права, ограниченог само јасно
прописаним и законитим условима.
Утврђени услови за отказ уговора, који морају бити испуњени ради реализације искључења, јесу: да је
отказ дат у периоду ван грејне сезоне, односно у одређеном периоду пре прописаног почетка грејне
сезоне, с обзиром на рок потребан за реализацију искључења од дана давања отказа, а у сваком случају
у периоду од првог дана након дана када се завршава грејна сезона до15 дана , најкасније, пре дана
почетка нове грејне сезоне; да је, на дан давања отказа, купац измирио дуговања на име накнаде за
утрошену топлотну енергију која је доспела на дан отказа, осим ако је енергетски субјект покренуо
одговарајући поступак пред надлежним органом ради наплате потраживања; да постоје техничке
могућности за искључење, односно обуставу испоруке топлотне енергије у простор купца; да
искључење, односно обустава испоруке топлотне енергије не утиче на квалитет грејања у просторима
других купаца.
Приликом искључења по захтеву корисника грејања, законом није предвиђен управни поступак, нити
се може предвидети одлуком јединице локалне самоуправе као општим актом ниже правне снаге од
закона, имајући, пре свега, у виду уговорни карактер односа између енергетског субјекта и купца, који
настаје по прикључењу, односно почетком коришћења ове комуналне услуге, а којим су уређена и
права и обавезе поводом отказа уговора.
Уговор о продаји топлотне енергије представља трајни дуговински однос који, у складу са законом,
свака страна може прекинути отказом, ако време трајања дуговинског односа није одређено. Отказ се
може дати у свако доба, само не у невреме. Поверилац има право да захтева од дужника оно што је
доспело пре него што је обавеза престала протеком рока или отказом.
Међутим, с обзиром на специфичност комуналне услуге која представља предмет уговора о продаји
топлотне енергије, неопходно је посебну пажњу посветити тзв. техничким условима, односно
могућностима физичког искључења, одвајању инсталација и грејних тела која се налазе у објекту
купца који се искључује и последицама тога, нарочито утицају појединачног искључења на квалитет
грејања у објектима других купаца.
Оцена испуњења услова постојања техничких могућности с правом припада енергетском субјекту, као
вршиоцу комуналне делатности, непосредно одговорном за поверено јавно овлашћење обезбеђења
одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета комуналне услуге, односно извршење
законом утврђене обавезе из уговорних односа са купцима. Овакво овлашћење енергетског субјекта
одговара и обавези купца да користи комуналну услугу на начин којим се не ометају други корисници
и не угрожава животна средина, односно не угрожавају објекти и опрема који служе за обављање
комуналне делатности .
С обзиром на начелно право на отказ уговора, купцу је потребно омогућити коришћење ефикасног
средства ради отклањања евентуалне сумње у исправност одлуке енергетског субјекта о испуњености
техничких услова за искључење, односно уколико се не слаже са оценом енергетског субјекта. Стога,
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купац може обезбедити стручни налаз овлашћеног правног лица или предузетника, о техничким
могућностима искључења с дистрибутивног система, односно о утицајима искључења на квалитет
грејања у просторима других купаца, израђен у складу с правилима струке, који би представљао
елаборат техничке изводљивости искључења с детаљним приказом решења и радова које би требало
извести како би се купац успешно искључио, без утицаја на квалитет грејања у просторијама других
купаца, уз спецификацију трошкова радова. Наравно, све неопходне трошкове искључења купца, у
складу с прописаним условима, сноси сам купац као инвеститор радова.
У случају неслагања енергетског субјекта и другог овлашћеног правног лица или предузетника у
погледу постојања техничких услова за искључење, купац ће се захтевом за извршење инспекцијског
надзора обратити надлежном комуналном инспектору који је дужан да поступи сагласно законским
овлашћењима.
Уколико постоје техничке могућности да се простор купца који даје отказ уговора искључи с
дистрибутивног система тако што се у потпуности обустави испорука топлотне енергије у искљученом
простору, односно да искључење не утиче на квалитет грејања у просторима других купаца, потребан
је и довољан разлог да би се купац могао искључити.
Уколико искључењем с дистрибутивног система није могуће у потпуности остварити обуставу
топлотне енергије у простору искљученог купца – у смислу евентуалне емисије топлоте из заједничке
унутрашње кућне инсталације која пролази кроз простор искљученог купца или емисије топлоте из
суседних простора – купцу се може утврдити обавеза плаћања дела укупне цене коју би плаћао да није
искључен с дистрибутивног система, у износу који је потребно правично утврдити у зависности од
количине топлотне енергије коју сада евентуално прима на овај начин.
Покрајински омбудсман посебно истиче то да су наведени закључци и мишљења потврђени
реализацијом измена одредаба општих аката јединица локалне самоуправе које уређују ову област,
сагласно решењима које је овај орган препоручио.
Тако, Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом у Граду Суботици прописано је
да купац има право да привремено или трајно откаже коришћење топлотне енергије из система
даљинског грејања топлане. Отказ купац подноси топлани у писменој форми, пре почетка грејне
сезоне, а најкасније до 15. септембра. Топлана ће прихватити захтев за отказ коришћења топлотне
енергије, под условом да су обезбеђени технички и физички услови да објекат купца не преузима
топлотну енергију из система топлане и ако купац плати трошкове искључења према важећем
ценовнику. О испуњености услова за отказ коришћења топлотне енергије сачињава се елаборат о
верификацији испуњености услова за отказ коришћења топлотне енергије. Елаборат купац доставља
топлани која је дужна да пломбира цевоводе и сачини записник– у року од 15 дана од дана његовог
достављања од када се купац сматра искљученим. Купац из зграде колективног становања, након
сачињавања елабората, у обавези је да плаћа накнаду утврђену у складу са вредностима и елементима
садржаним у њему.
Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом у Граду
Нишу прописано је да купац може поднети захтев за привремену обуставу испоруке топлотне енергије
у периоду ван грејне сезоне, а најкасније 45 дана пре почетка нове грејне сезоне. Енергетски субјект ће
купцу привремено обуставити испоруку топлотне енергије за објекат или стамбену/пословну јединицу
уколико купац, уз захтев, достави изјаву: да је обавестио скупштину станара о свом захтеву за
привремену обуставу испоруке топлотне енергије; да је упознао скупштину станара са избором
привременог решења за загревање своје стамбене/пословне јединице, који не сме угрозити безбедност
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осталих станара, као ни функционалност зграде; да прихвата проверу грејних инсталација у свом
објекту или стамбеној/пословној јединици када то Скупштина станара или енергетски субјект затраже.
Купац топлотне енергије дужан је да исплати дуговање или са енергетским субјектом уговори исплату
дуга за даљинско грејање, који је настао до привремене обуставе испоруке топлотне енергије. Купац
коме је извршена привремена обустава испоруке топлотне енергије има обавезу плаћања рачуна за
даљинско грејање у периоду до датума привремене обуставе у пуном износу, а након извршене
привремене обуставе испоруке топлотне енергије, купац има обавезу плаћања накнаде за одржавање
функционалности система даљинског грејања.
Као показатељ тенденције да се купцима омогући отказ уговора о продаји топлотне енергије, односно
искључење са система грејања, у последње време јављају се и примери добре судске праксе, те судови
у својим одлукама, односно у њиховим образложењима, заузимају ставове блиске ставовима
Покрајинског омбудсмана:
Регулисано је да ће корисник услуга плаћати само за испоручену топлотну енергију, а у конкретном
случају нема испоруке топлотне енергије, а нема ни варијабилног ни фиксног износа. Фиксни износ се
познаје само у случају када је топлотна енергија испоручена, а не и неиспоручена. Будући да је
неспорно да је тужени искључен са система грејања, те је став суда да је на тај начин раскинут
уговор између странака поводом пружања услуге грејања, те да тужени није у обавези да плаћа
накнаду за услугу која му се не пружа.
(Пресуда Основног суда у Панчеву, П.бр..379/14 од 26.01.2015. године)
Суд је становишта да је тужени био у обавези да обустави испоруку топлотне енергије тужиоцу, с
обзиром на испуњеност техничких услова за искључење његовог стана са система даљинског грејања,
због чега је захтев тужиоца основан. Поред тога, правна природа односа између енергетског
субјекта – испоручиоца топлотне енергије и корисника топлотне енергије – купца, као уговора којим
су међусобна права и обавезе уређени у складу са одредбама одговарајућих законских прописа, на
закону заснованих подзаконских прописа, као и обавезујућих општих услова, претпостављају примену
основних законских правила облигационог права у уговарању.
(Пресуда Основног суда у Сомбору, бр. 7 П.1176/14 од 30.10.2015. године)

УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” број 72/09, 81/09...132/14 и
145/14) прописано је да већи део надлежности у погледу издавања локацијских услова, грађевинских и
употребних дозвола, као и у погледу поступака доношења планских документа припада органима
јединице локалне самоуправе. Покрајински омбудсман, у случајевима обраћања грађана у вези с радом
органа јединице локалне самоуправе у вршењу послова у овој области, углавном је имао добру
сарадњу наведених органа и од њих је добијао повратне информације.
Одредбе Закона о планирању и изградњи које се односе на обједињену процедуру ступиле су на снагу
1. марта 2015. године, умногоме убрзавају поступке издавања дозвола и не дају могућност надлежним
органима јединице локалне самоуправе да одуговлаче поступке као пре. Пракса је показала да су
разлози дуготрајних поступака издавања дозвола били неажурност јавних предузећа у поступку
издавања претходних услова за прикључење објеката на инфраструктуру и нерешени
имовинскоправни односи подносиоца захтева, а не пасивност надлежних градских, односно
општинских управа.
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Легализација објеката
У првој половини 2015. године је на снази био Закон о легализацији објеката („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 95/2013 и 117/2014), који је чланом 33 прописивао да се рушење објеката који
су изграђени, односно реконструисани или дорађени без грађевинске дозволе, односно одобрења за
изградњу до дана ступања на снагу овог закона, неће извршавати до правноснажно окончаног
поступка легализације. Сходно наведеном пропису, као и ранијим одредбама Закона о планирању и
изградњи, многи несавесни градитељи су имали правну заштиту од рушења нелегалних објеката у том
периоду. Ступањем на снагу Закона о озакоњењу објеката („Службени лист РС”, број 96/15), од 27.
новембра 2015. године створени су услови да се коначно сви објекти озаконе, уз назнаку да се рушење
незаконито изграђеног објеката неће извршавати до правоснажно окончаног поступка озакоњења (чл.
37).
Новим законским решењем уводи се такса за озакоњење (члан 33) и таксативно се наводи износ таксе
према врсти и површини нелегално саграђених објеката. Прописане ниске таксе, због лошег
материјалног стања грађана јесу добро решење за сва лица која нису окончала поступак легализације
објеката у својој државини. Ипак, због прописа који су били на снази у претходним периодима и
обавезе инвеститора да плате накнаду за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације,
поставља се питање да ли су грађани који су легализовали своје објекте у периоду од 2003. до 2015.
године (и ради накнадног добијања грађевинске и употребне дозволе уплатили неупоредиво веће
износе од садашњих прописаних такси) стављени у неравноправaн положај. У сваком случају,
инвеститори бесправно изграђених породичних стамбених објеката, а посебно инвеститори
вишепородичних стамбених и пословних објеката, на основу свих закона који су регулисали питање
легализације, па и законом који је сада на снази, стављени су у много повољнији положај од савесних
градитеља. Предност решења Закона о озакоњењу у поређењу с ранијим законским решењима
најбоље се одражава у члану 14 који јасно прецизира да ако је власник незаконито изграђеног објекта у
раније покренутом поступку легализације доставио техничку документацију, она се признаје као
извештај о затеченом стању, у смислу овог закона, уколико по садржини одговара садржини извештаја
о затеченом стању. Ова одредба значи да грађани неће морати да плаћају додатне услуге пројектним
бироима за усаглашавање техничке документације с новим прописима, уколико поседују израђен
пројекат изведеног објекта (и уколико он садржи све елементе извештаја о затеченом стању).
Пракса показује да су, поред лошег материјалног стања и немогућности плаћања трошкова у вези са
израдом пројектне документације и накнаде за уређивање грађевинског земљишта, узроци
неокончавања поступака легализације објеката и нерешени имовинскоправни односи. Закон о
озакоњењу у члану 10 таксативно наводи шта се сматра „одговарајућим правом на објекту”, што ће
умногоме олакшати надлежним органима решавање у овим поступцима. С друге стране, то ће помоћи
и грађанима будући да је први пут законом прецизирано шта се може сматрати валидним доказом за
решавање имовинске легитимације на објекту који је предмет легализације. Међутим, у пракси ће се
вероватно поставити питање уставности дела те одредбе (нпр. да се акт министарства надлежног за
послове одбране о додели „нужног смештаја” може сматрати доказом о праву својине).

Пример из праксе
Покрајинском омбудсману, у име Скупштине станара зграде у Улици Алексе Шантића у Новом Саду,
обратио се грађанин притужбом на рад Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за
урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада због угрожавање људских права грађана овог дела
града. Подноситељ притужбе указао је на чињеницу да је у овој улици 1993. године изграђен објекат,
али је неусељен и неодржаван. Сходно томе, уочено је да делови фасаде објекта отпадају и тиме
нарушавају безбедност грађана, као и то да се овај објекат неретко користи као јавни тоалет, услед
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чега се фекалне воде изливају на јавну површину. Такође, указано је и на чињеницу да око тог објекта
постоје отворени и незаштићени шахтови који представљају опасност за све грађане, а превасходно за
децу која су смештена у предшколску установу, у непосредној близини спорне зграде.
Ради утврђивања свих чињеница, Покрајински омбудсман прибавио је изјашњења о наведеном објекту
од Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града
Новог Сада и том приликом утврђено је да је грађевинска инспекција, 2013. године, у складу са ставом
1 члан 33, тада важећег Закона о легализацији („Службени гласник РС”, бр. 95/2013 и 117/2014) донела
закључак којим је прекинут поступак који се води пред Грађевинском инспекцијом до правоснажног
окончања поступка легализације који се води пред Градском управом за урбанизам и стамбене послове
Града Новог Сада. Утврђено је да је у Градској управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог
Сада покренут поступак за легализацију предметног објекта 2010. године, који ни након пет година од
дана подношења захтева није окончан, што је у супротностима са основним начелима управног
поступка.
Како би се органима јединице локалне самоуправе указало на неправилност у раду, али и ради заштите
грађана, Покрајински омбудсман дописом је указао на уочене неправилности, али је издао и
саопштење где је истакао да је неопходно да:
-

Грађевинска инспекција чешће обавља инспекцијски надзор у погледу утврђивања недостатака
(необезбеђени отвори на подрумским и приземним деловима објекта) који угрожавају
безбедност његовог коришћења и околине, као и у погледу тога да ли је извођач радова
предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштите
животне средине (у смисле члана 175, став 1 тачке 7 и 8, Закона о планирању и изградњи
„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09…132/14 и 145/14), те да у складу са уоченим предузме
одговарајуће мере;

-

Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, без даљег одлагања,
донесе акт у предметној правној ствари, како би се створила могућност да купци посебних
делова зграде, односно инвеститор наставе радове на изградњи објекта, а самим тим – да
потпуним завршетком изградње објекта уклоне све опасности по живот грађана.

На основу наведеног може се закључити да прописи не препознају све могуће ситуације у пракси, те
да права грађана бивају најчешће угрожена управо због таквих „правних празнина”, али неретко и због
самовољног тумачења прописа запослених у органима управе. Улога Покрајинског омбудсмана у овом
случају, као и у сличним случајевима, највише је усмерена на то да указивањем на проблеме грађана,
путем средстава јавног информисања, утиче да стварно и месно надлежни органи предузму све мере
како би се заштитила права грађана.

ПОСТУПАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ ОРГАНА
Инспекцијски органи веома су важни у очувању и заштити права свих грађана. У ситуацијама када се
појави сумња у незакониту градњу објеката, када се из пословних објеката емитују бука или
непријатни мириси, грађани имају могућност (пре евентуалног покретања судског поступка) да се
обрате инспекцији која би предузела мере из оквира своје надлежности и спречила даље
неправилности. Уочљив је изостанак вршења надлежности органа инспекције, најчешће због
необезбеђености намењених средстава за административна извршења решења у буџету јeдиница
локалне самоуправе. Проблем представља и то што неке инспекције имају мало запослених, посебно
оних са звањем уско везаним за област инспекцијског надзора, те се неретко дешава да решења
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саставља на пример грађевински инжењер, а не дипломирани правник због чега настају пропусти у
даљем раду (доношење закључка о извршењу, административно спровођење решења, рачунање
рокова), а све на штету грађана. Имајући у виду наведено, јасно је да се – ради реализације
квалитетног обављања послова – велика пажња мора усмерити и на саму организацију рада свих
органа управе.

Грађевинска инспекција
Као и протеклих година, грађани су се обраћали Покрајинском омбудсману притужбама на рад
грађевинске инспекције због непредузимања мера за спровођење решења којим су несавесним
инвеститорима наложене одређене мере. Будући да надлежни органи јединица локалне самоуправе
пропуштају да спроведу поступак административног извршења решења посредством других лица,
грађани су приморани да заштиту својих правних интереса остварују пред надлежним судом.

Пример из праксе
Покрајинском омбудсману обратио се адвокат из Београда, као пуномоћник грађанина из Нове Пазове,
притужбом на рад Грађевинске инспекције Одељења за урбанизам и грађење општинске управе Стара
Пазова. Подноситељ притужбе указао је на чињеницу да је 20. маја 2013. године наведени орган
јединице локалне самоуправе донео решење којим је власницима посебних делова зграде на парцели
број ….. К.О. Нова Пазова, наложио да, без одлагања, а најкасније у року од 48 часова од дана пријема
решења, предузму све мере како би се спречило обрушавање бибер-црепа с кровне конструкције и
венца на стрехи. Међутим, до дана подношења притужбе ништа није предузето тим поводом.
Након добијања изјашњења од надлежног органа јединице локалне самоуправе, Покрајински
омбудсман утврдио је неправилности у раду (повреда члана 268 Закона о општем управном поступку –
„Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10) и у складу с чланом 42
став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, упутио је
мишљење где је надлежном органу указао на неопходност доношења закључка о дозволи извршења и
спровођења административног извршења решења.

Инспекција за заштиту животне средине
Најчешће су грађани незадовољни радом инспекција за заштиту животне средине због недоумица у
погледу стварне надлежности ових органа у вези са спречавањем емитовања буке, али и с радом
угоститељских објеката ван радног времена дозвољеног одлуком. Грађани често указују на проблеме
који настају као последица емитовања прегласне музике у раним јутарњим сатима из угоститељских
објеката. Ради престанка тог вида узнемиравања, они се обраћају инспекцијама за заштиту животне
средине, али су често незадовољни предузетим мерама.
Чланом 25 Закона о заштити буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
прописано је да мерење буке у животној средини може да врши овлашћена стручна организација ако
испуњава прописане услове за мерење буке у складу са овим законом, а испуњеност услова за мерење
буке ових организација решењем утврђује министар. Сходно наведеном, инспекција за заштиту
животне средине може решењем да наложи власнику или закупцу пословног простора да прибави
извештај о мерењу буке од акредитоване организације, те да тако прибављен извештај сматра
меродавним за даље одлучивање у предметној ствари. Грађани неретко сматрају да мерење буке није
адекватно извршено и да је то последица немарног поступања инспекције, те подносе наведене
притужбе. Поступајући по њима, Покрајински омбудсман могао је само да констатује да није било
неправилности у раду органа јединице локалне самоуправе, док је подноситељима притужбе, у складу
с чланом 19 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману
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упућивао савет да у смислу одредаба Закона о облигационим односима могу покренути судски
поступак за престанак узнемиравања и захтев за евентуалну накнаду нематеријалне штете, уколико и
даље сматрају да је бука несносна.
У ситуацијама када је измерени ниво буке већи од дозвољеног, инспекција има обавезу да поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду против одговорног лица и у
таквим ситуацијама није забележена неправилност у раду органа јединице локалне самоуправе. На
основу изложеног, закључује се да инспекција као крајњи инструмент санкционисања несавесних лица
у овој области, подноси захтеве за покретање прекршајних поступака, те да се права заштита од
оваквих неправилности може остварити искључиво у судском поступку.

Комунална инспекција
Становници у селима АП Војводине обраћали су се Покрајинском омбудсману притужбама на рад
комуналних инспекција које не поступају у случајевима када се атмосферске воде које се изливају с
јавних површина преливају на темеље њихових стамбених објеката и тако стварају материјалну штету.
У оваквим ситуацијама, комунална инспекција по пријави грађана вршила је инспекцијски надзор и у
већини случајева утврђивала да не постоји изграђена атмосферска канализација и да самим тим нема
основа за даље поступање. Обраћајући се надлежним јавним предузећима, Покрајински омбудсман
прибавио је одговоре да за текућу годину нису предвиђена средства за изградњу атмосферске
канализације. Надлежним органима указано је на неопходност извођења ових радова и потребу да се
они планирају програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину, како би се у целости
заштитила имовина грађана.
Може се закључити да становништво у селима трпе штету због тога што органи јединице локалне
самоуправе деценијама не планирају и не спроводе мере које би олакшале живот.

ПОСТУПАЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА
Рад Републичког геодетског завода веома је значајан у области грађевинарства и урбанизма.
Поступајући по притужбама грађана из 2015. године, Покрајински омбудсман констатовао је да је
основни проблем због којег су се грађани обраћали – неблаговремено решавање захтева грађана од
стране Службе за катастар непокретности. Готово све притужбе грађана биле су у вези с нерешавањем
захтева поднетих 2013. године и сви предмети окончани су након указивања Покрајинског омбудсмана
на неправилност у раду. Као основни разлог за неефикасност у раду, наводи се велики прилив
предмета у 2013. години због захтева поднетих у складу са Законом о посебним условима за упис
права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Службени гласник РС”, бр. 25/13 и
145/14). Такође, као разлог наводи се и то да се, у случају већег броја поднетих захтева за упис права
својине на истој парцели, мора узимати у поступак захтев који је први примљен, па тек након коначног
решавања ранијег захтева, узимају се у поступак остали захтеви, по редоследу пријема, а све у складу с
чланом 125 Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 18/2010,
65/2013 и 15/2015). Може се закључити да Републички геодетски завод има много посла и да се такво
стање неће променити ни у 2016. години, не само због ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката,
већ и због обавеза у вези са обједињеном процедуром у поступцима издавања грађевинских дозвола.

НЕСАРАДЊА ОРГАНА
У 2015. години, мањи број органа јединица локалне самоуправе одбијао је сарадњу с Покрајинским
омбудсманом. Несарадња јасно указује на то да органи различитих нивоа власти, и након више од
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једне деценије постојања овог органа, немају дефинисану свест о важности сарадње са овом
институцијом, пре свега, у интересу грађана који, само путем добре управе, могу да остваре своја
права.

Пример из праксе
Покрајинском омбудсману притужбом на рад Општинске управе Беочин обратио се грађанин из
Раковца због нерешавања питања санације клизишта и обештећења власника порушених објеката у
овом насељу. Подноситељ притужбе указао је на то да су у мају 2014. године рударски и геолошки
инспектори осматрали одрон и дали предлог Општини Беочин да преузму одређене мере ради
спречавања настанка веће штете. Будући да поменута општина нема рударске и геолошке инспекторе,
нити теренску катастарску службу, те да нема опредељена средства за ову намену, представници ове
општине обратили су се Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине за добијање
стручне и финансијске помоћи ради решавања овог проблема.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, без одлагања, проследио је допис
Општине Беочин надлежном Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство на даље поступање, као стварно надлежном. С циљем утврђивања свих релевантних
чињеница, Покрајински омбудсман тражио је изјашњење о предузетим мерама од овог надлежног
органа.
У изјашњењу Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство навео је да је
Штаб за ванредне ситуације општине Беочин донео одлуку о изради пројекта за санацију клизишта, те
да је Буџетом општине Беочин за уређење Думбовачког потока у 2015. години намењен износ од
3.800.000,00 динара. Такође, указао је на то да је водни инспектор решењем из 2014. године наложио
Општини Беочин да сними стање корита и обала Думбовачког потока, те да изради елаборат довођења
потока у безбедно и функционално стање. Наведено решење Општина Беочин упутила је „Јавном
предузећу за грађевинско земљиште и путну привреду” Беочин, уз назнаку да су опредељена средства
за ову намену, те да је процедура јавне набавке у току.
Након добијања ове информације, подноситељ притужбе обавестио је Покрајинског омбудсмана о
томе да се наведени радови односе на локацију која је удаљена шест километара од локације на коју се
притужба односи, те је замолио да се поступак по његовој притужби настави.
У складу с допуном притужбе, Покрајински омбудсман поново се обратио Покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство и тражио да се објашњење о томе да ли се
Одлука о изради пројекта за санацију клизишта уз Думбовачки поток односи и на локацију клизишта и
порушених објеката у насељеном месту Стари Раковац, поводом чега је поднета и поменута притужба.
Како поменути секретаријат ни након две ургенције није проследио додатно изјашњење, Покрајински
омбудсман обавестио је Покрајинску владу да она предузме одговарајуће мере.

УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Систeм упрaвљaњa вaнрeдним ситуaциjaмa прeпoзнaje нaдлeжнoсти и улoгу јединица лoкaлне
сaмoупрaве и урeђен je Зaкoнoм o вaнрeдним ситуaциjaмa. Meђутим, и нa лoкaлнoм нивoу кључну
улoгу имa Сeктoр зa вaнрeднe ситуaциje. Прoблeми с кojимa сe сусрeћу лoкaлнe сaмoупрaвe jeсу
нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa, искуствa, знaњa и прaксe. Јединице лoкaлнe сaмoупрaвe су дужнe
дa изрaдe плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa, oднoснo oпeрaтивнe плaнoвe у склaду с прeтхoднo
спрoвeдeнoм прoцeнoм ризикa. Прoцeнe ризикa сe праве нa oснoву мeтoдoлoгиje кojу je сaчиниo
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Сeктoр зa вaнрeднe ситуaциje, у прaкси, бeз кoнсултaциja с грaђaнкaмa и грaђaнимa. Систeми
oбaвeштaвaњa или плaнoви рeaгoвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa joш нису изрaђeни у свим jeдиницaмa
лoкaлнe сaмoупрaвe.
Прeмa истрaживaњу кoje je Пoкрajински oмбудсмaн спрoвeo у oквиру прojeктa „Родна равноправност
и ванредне ситуације”, свe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe (њих 39 кoje су дoстaвилe упитникe), oсим
Стaрe Пaзoвe, Субoтицe, Tитeлa и Зрeњaнинa, усвojиле су одлуку o oргaнизaциjи и функциoнисaњу
цивилнe зaштитe. Плaн и прoгрaм рaзвoja систeмa зaштитe и спaсaвaњa имa сaмo Oпштинa Жaбaљ, док
је у Грaду Сoмбoру изрaдa плaнa била у тoку. Свe јединице лoкaлнe сaмoупрaвe, oсим Бeoчинa,
Кaњижe, Стaрe Пaзoвe, Субoтицe, Tитeлa и Вршцa, имajу плaнирaнa срeдствa у буџeту зa oвe нaмeнe.
Сaмo четири oпштинe (Бaч, Нoви Бeчej, Сeнтa и Жaбaљ) дoнeлe су акт о прoцeни угрoжeнoсти и плaн
зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa. Прoцeну, без плaна, дoнeлe су слeдeћe oпштинe:
Aпaтин, Кoвин, Кулa, Oпoвo, Плaндиштe, Teмeрин и Вршaц, док је 19 jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe
нaвeлo дa je у тoку изрaдa прoцeнe или дa je прoцeнa нaпрaвљeнa, мада joш ниje дoнeтa. У 2015.
години, усвојен je Нацрт закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода и управљању
ванредним ситуацијама, кojи трeбa дa ствoри ефикасан систем управљања ризицима. Мeђутим, бeз
систeмскe пoдршкe лoкaлним сaмoупрaвaмa и мeсним зajeдницaмa кoje су oснoвa oвoг систeмa, нeћe
бити мoгућe примeнити прoписe, нити ћe зaдoвoљaвaњe пoтрeбa и пoштoвaњe прaвa грaђaнa и
грaђaнки бити пoтпунo.

ПОСТУПАЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА –
ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА У РЕШАВАЊУ ПО ЗАХТЕВИМА
СТРАНАКА У ПОГЛЕДУ ЛИЧНОГ СТАТУСА ГРАЂАНА И
ИЗДАВАЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНТАТА
Покрајински омбудсман сваке године прима знатан број притужби грађана које су у вези с поступањем
Министарства унутрашњих послова – полицијских управа, што је био случај и у 2015. години. Већина
притужби, и ове године, односила се на поступање надлежног органа унутрашњих послова у
случајевима решавања по захтеву грађана у погледу личног статуса или издавања личних докумената,
„ћутања администрације”, односно нерешавања по поменутим захтевима у законом прописаном року.
Најчешће је било притужби у вези с решавањем надлежног органа по захтеву за пријем у
држављанство. Из садржине притужби, као и на основу телефонских позива грађана који су тражили
правни савет, уочено је да велики број њих који су рођени и одрасли на територији Рeпубликe Србије
или који нису рођени на овој територији, али више десетина година живе у Републици Србији у неком
моменту, симптоматично, у зрелим или чак позним годинама, добије информацију о томе да нема
држављанство Републике Србије. Стога, како би остварили нека права, неопходно је да прво постану
држављани ове земље.
На основу сазнања Покрајинског омбудсмана у овој области, може се закључити да грађани немају
довољно знања о томе по којим основима, односно на који начин се стиче држављанство Републике
Србије. Надлежни органи нису довољно ангажовани на информисању грађана о томе.
Основи начин на који лице стиче држављанство Републике Србије јесте пореклом. Дете стиче
држављанство својих родитеља без обзира на то где је рођено. Овај принцип, то јест ово законско
правило примењивало се и примењује се у државама чланицама бивше СФРЈ. Због поменутог
принципа, дете рођено, на пример, у Новом Саду не би по рођењу стекло држављанство Републике
Србије, уколико су му родитељи били држављани Босне и Херцеговине или Црне Горе, већ
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држављанство тих држава као и држављанство савезне државе, то јест СФРЈ. Све наведено није
представљало проблем за грађане до распада СФРЈ. Иако нису имали држављанство републике
чланице у којој су живели, могли су да остварују сва права на савезном и/или републичком нивоу,
будући да су имали и држављанство савезне државе. Моментом распада бивше СФРЈ, а после и
осамостаљивањем Црне Горе појављује се проблем у вези с држављанством за оне грађане који нису
имали држављанство Републике Србије, већ држављанство неке од република бивше СФРЈ.
Држава је препознала тај проблем и након распада СФРЈ, СРЈ и Државне заједнице Србија и Црна
Гора, законом који је регулисао материју држављанства предвидела је да грађани могу да стекну
држављанство Републике Србије без већих формалности и компликација, подношењем одговарајућег
захтева органу унутрашњих послова у законски ограниченом року. Међутим, из садржине притужби
којима се грађани обраћају овом органу, уочава се да многи грађани нису имали сазнања о томе да
немају држављанство Републике Србије, те да због тога нису поднели захтев за пријем у
држављанство под повољнијим условима у законом прописаном року.
Грађани се у погледу стицања држављанства суочавају с различитим проблемима – од немогућности
прибављања све потребне документације до немогућности плаћања прописаних административних
такси. Након поднетог захтева потребно је да прође дужи период за рад органа, иако је грађанима
важно да се одлучи што пре, јер је стицање држављанства обично услов за остваривање неког другог
права.
Током извештајног периода, сарадња Покрајинског омбудсмана и Министарства унутрашњих послова
била је веома добра и успешна, у корист грађана.

Примери из праксе
Пријем у држављанство
Покрајински омбудсман примио је притужбу грађанке у којој је изразила незадовољство радом и
поступањем Министарства унутрашњих послова, Управе за управне послове, Одсека за држављанство.
У притужби је навела да надлежни орган није решио по њеном захтеву за пријем у држављанство
Републике Србије ни након годину дана од његовог подношења.
Министарство унутрашњих послова, Управа за управне послове, Одсек за држављанство, известило је
Покрајинског омбудсмана о томе да је донето решење о пријему у држављанство подноситељке
притужбе, те да дужина трајања поступка зависи од законског основа, по којем је захтев за стицање
држављанства поднет, као и од тога да ли је приложена комплетна документација, односно да ли је
одређене доказе потребно прибавити службеним путем или од самог подносиоца.
Покрајинском омбудсману обратио се грађанин захтевом за помоћ у решавању проблема у вези с
добијањем држављанства. Подносилац притужбе навео је да је рођен у Републици Македонији, али да
већ више година живи и ради у Републици Србији. Такође, навео је и то да је захтев за пријем у
држављанство Републике Србије поднео 2000. године, преко Полицијске станице Бечеј, након чега му
је издата лична карта у тој полицијској станици. До обраћања Покрајинском омбудсману није добио
ниједну информацију или одлуку надлежног органа у вези с наведеним захтевом за пријем у
држављанство. Подносилац притужбе тражио је помоћ у добијању информација, односно савет шта би
требало даље да уради, будући да сада не може да добије нову личну карту, јер нема решење о пријему
у држављанство.
Министарство унутрашњих послова, Управа за управне послове, Одсек за држављанство, у свом
изјашњењу навело је то да је провером евиденција пријема и отпуста из држављанства Републике
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Србије, као и евиденција поднетих захтева за стицање и отпуст из држављанства, утврђено да
поменути захтев за пријем у држављанство није евидентиран у Министарству унутрашњих послова,
као ни у Полицијској станици Бечеј. Надаље, поменуто министарство навело је и то да подносилац
притужбе може поднети захтев за стицање држављанства лично или посредством овлашћеног
пуномоћника полицијској станици месно надлежној по његовом месту пребивалишта или боравка, где
ће се – непосредним увидом у документацију коју приложи – утврдити могућност и правни основ
стицања држављанства.

Пријава пребивалишта
Покрајински омбудсман примио је притужбу грађанке у којој је изразила незадовољство поступањем
Полицијске управе Нови Сад, због нерешавања по њеном захтеву за пријаву пребивалишта.
Подноситељка притужбе навела је да је била држављанка Републике Албаније, те да је закључила брак
с држављанином Републике Србије с којим већ више година живи у Новом Саду. Такође, у својој
притужби, грађанка говори и о томе да је решењем надлежног органа примљена у држављанство
Републике Србије, након чега је поднела захтев за пријаву пребивалишта, што је услов за издавање
личне карте.
У току поступка, утврђено је да је решавање по захтеву за пријаву пребивалишта трајало дужи период
због тога што је подноситељки притужбе, будући да је рођена у страној држави, претходно било
потребно одредити јединствени матични број грађана (ЈМБГ), који је услов за пријаву пребивалишта и
издавање личних докумената Републике Србије. Поступајући орган донео је решење о одређивању
ЈМБГ-а, након чега је приступио одлучивању по захтеву за пријаву пребивалишта који је позитивно
решен.

Додељивање ЈМБГ-а
Покрајинском омбудсману обратио се адвокат из Новог Сада, тражећи помоћ и правни савет у
решавању проблема у вези с добијањем ЈМБГ-а. Том приликом, навео је да је у поступку реституције
био пуномоћник странке која је рођена у Републици Србији, али која већ деценијама живи у САД, те
не поседује лична документа Републике Србије. Услов који странка није могла да испуни, а који је био
неопходан да би о њеном захтеву за враћање одузете имовине и обештећењу могло бити решавано, био
је да она има ЈМБГ.
Покрајински омбудсман обратио се Министарству унутрашњих послова у намери да помогне у
решавању проблема. Поменуто министарство информисало је Покрајинског омбудсмана о томе да,
сагласно члану 9 Закона о јединственом матичном броју грађана („Службени гласник СРС”, бр. 53/78,
5/83, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 – др. закон), орган
унутрашњих послова грађанину – којем претходно није одређен јединствени матични број – додељује
ЈМБГ приликом издавања личне карте и пријаве – одјаве пребивалишта, односно промене адресе
стана. С обзиром на то што клијент кога подносилац притужбе заступа није имао намеру да пријави
пребивалиште или боравиште у Републици Србији, као ни да захтева издавање личне карте, једина
могућност да му се накнадно одреди ЈМБГ јесте да у конзуларном представништву Републике Србије
у САД поднесе захтев за издавање путне исправе. У поступку решавања по захтеву за издавање путне
исправе, надлежни орган по службеној дужности странци одређује ЈМБГ, када утврди да га она нема.
По одређивању ЈМБГ-а, наставило би се с поступком решавања по захтеву за издавање путне исправе.
О наведеној могућности за решавање проблема Покрајински омбудсман обавестио је подносиоца
притужбе.
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Плаћање републичке админстративне таксе
Покрајинском омбудсману обратила се грађанка притужбом на рад Министарства унутрашњих
послова, Полицијска управа Нови Сад, јер јој по њеном захтеву није достављена потврда да је на име
републичке административне таксе за издавање личне карте погрешно уплатила износ од 780,00
динара, односно да уплаћена средства нису искоришћена по својој намени.
Полицијска управа Нови Сад је у изјашњењу навела да је увидом у списе предмета утврђено да је
подноситељка притужбе уплатила износ на име републичке административне таксе за издавање
решења о проглашењу личне карте неважећом и поднеска, као и износ намењен за оглашавање личне
карте неважећом чији је прималац „Службени гласник РС”. Подноситељки је достављено решење о
проглашењу личне карте неважећом, на основу чега јој је касније издата нова лична карта коју је и
преузела. Полицијска управа истакла је да је подноситељка писменим путем обавештена да није
могуће да јој издају потврду коју тражи, јер су сва средства која је уплатила наменски утрошена.
Чланом 23 став 1 Закона о личној карти („Службени гласник РС”, бр. 62/2006 и 36/2011) прописано је
да несталу личну карту надлежни орган решењем проглашава неважећом, а ставом 3 одређено је да се
лична карта проглашена неважећом оглашава у „Службеном гласнику РС” о трошку лица чија се
лична карта оглашава неважећом. Имајући увиду наведене одредбе, као и то да је подноситељки
притужбе достављено обавештење у вези са захтевом за издавање потврде да уплаћена средства нису
искоришћена по својој намени, Покрајински омбудсман није нашао неправилности у раду органа.

НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТОРТУРЕ
У претходним годишњим извештајима, Покрајински заштитника грађана – омбудсман представио је
активности које је предузимао у сарадњи са Заштитником грађана Републике Србије у оквиру
Националног механизма за превенцију тортуре (у даљем тексту: НПМ). НПМ је установљен изменама
Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових,
нељудских или понижавајућих казни и поступака („Службени гласник РС – Међународни уговори”,
број 7/11). Опционим протоколом прописана је дужност сваке државе да дозволи посете НПМ-а
сваком месту под њеном надлежношћу и управом где се налазе или се могу налазити лица лишена
слободе – било на основу наредбе коју је издао државни орган или на његов подстицај, односно уз
њену сагласност или пристанак. Циљ посета јесте да се ојача, уколико је то потребно, заштита ових
лица од тортуре и других сурових нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Посете полицијским управама и станицама у оквиру НПМ-а
Представници Покрајинског омбудсмана, заједно с представницима Заштитника грађана и Београдског
центра за људска права, у оквиру активности НПМ-а, 26. и 27. фебруара 2015. године, посетили су
Полицијску управу Кикинда ради утврђивања правилности и законитости поступања према лицима
лишеним слободе, тражиоцима азила и нерегуларним мигрантима. У саставу Полицијске управе
Кикинда јесу полицијске станице: Ада, Нови Кнежевац, Кањижа, Сента и Чока; полицијска одељења:
Башаид, Мокрин, Нови Козарци, Торњош, Горњи Брег, Трешњевац и Хоргош. Циљ посета био је
усмеравање органа на стварање услова и поступање према лицима лишених слободе, у складу с
важећим прописима и стандардима, ради превенције тортуре и других сурових, нељудских или
понижавајућих казни и поступака. Чланови тима разговарали су с руководиоцима о начину поступања
с лицима која се задржавају у просторијама полицијских управа/станица, обишли су просторије
предвиђене за задржавање лица до 48 сати и саставили извештај о посетама, који садржи препоруке за
отклањање уочених неправилности.
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Након обављене посете ПУ Кикинда НПМ сачинио је извештај о посети, са 15 препорука, те их је
упутио наведеној полицијској управи и надлежном министарству. У предвиђеном року, ПУ Кикинда
доставила је изјашњење о поступању по препорукама, у коме је навела да је поступила по шест
препорука, док су по осталим предузете одговарајуће активности за њихову имплементацију.
Препоруке по којима је поступљено у вези су са унапређивањем положаја лица по полицијском
задржавању, док су по препорукама које захтевају одређена финансијска улагања, упућени дописи
надлежним службама Министарства унутрашњих послова ради њихове потпуне имплементације.

Праћење спровођења препорука НПМ-а за унапређивање
поступања према нерегуларним мигрантима/тражиоцима азила
у Републици Србији
Приликом посете Полицијској управи Кикинда, Покрајински омбудсман обишао је Регионални центар
граничне полиције према Мађарској – службе граничне полиције у Кикинди, Накову, Хоргошу, Ђали и
Мартоношу. Циљ посете био је побољшање поступања према нерегуларним мигрантима/тражиоцима
азила у Републици Србији. Чланови тима разговарали су с руководиоцима о начину поступања које
спроводе службена лица приликом поступања са странцима који су изразили намеру да траже азил у
Републици Србији, странцима којима није утврђен идентитет, који не поседују путну исправу или
немају законски основ за боравак на територији Републике Србије, односно које – сходно важећим
прописима и стандардима – није било могуће одмах принудно удаљити из Републике Србије. Такође,
током посете, разговарали су и о начинима благовременог утврђивања идентитета и евидентирања
наведених лица о пропустима у утврђивању њиховог статуса и у пружању подршке, те о томе на који
начин су та лица онемогућена у остваривању права која проистичу из важећих прописа и
међународних стандарда.
Почетком августа 2015. године, Покрајински омбудсман посетио је Општину Кањижа и том приликом
имао сусрет с председником Скупштине општине Кањижа, директорком Центра за социјални рад
Кањижа и представницима УНХЦР-а, Црвеног крста и Полицијске станице Кањижа, поводом
поступања надлежних органа према избеглицама које су долазиле из ратом захваћених подручја и
настављале свој пут ка земљама Западне Европе. Након разговора с представницима локалне
самоуправе, истакнуто је то што су се у првом реду јављали проблеми с боравком избеглих лица у
простору и на местима који су били крајње неусловни за боравак (јавне површине, паркови у близини
аутобуске станице), јер није постојала пратећа хигијенска инфраструктура (у смислу јавних тоалета,
контејнера за смеће, јавних чесми, места на којима би породице с малом децом могле да се одморе), а
није постојала ни могућност да им се пружи адекватна здравствена помоћ и да се обезбеде довољне
количине хране. У том периоду, проблем је био и отежано вођење система евиденције избеглих лица
која су се кретала у налетима и таласима. Неусаглашена пракса службених лица Министарства
унутрашњих послова (Регионалног центра граничне полиције и надлежне Полицијске управе) о
начину евиденције и регистрацији избеглих лица проузроковала је то да се посао дуплирао и да су се
водиле посебне евиденције. Касније се поступање регистрације избеглих лица усагласио и започето је
вођење обједињене евиденције лица која су у транзиту према земљама Европске уније пролазила кроз
нашу земљу. Локална самоуправа затражила је финансијску помоћ Покрајинске владе да се на
покрајинском нивоу оснује тело којe би помогло општини у обезбеђивању потребних материјалних и
финансијских средстава за тадашње ванредно проузроковане трошкове комуналног одржавања.
Непосредно након посете Покрајинског омбудсмана, на покрајинском нивоу оформио се Штаб за
ванредне ситуације Покрајинске владе и Савет за миграције с циљем обезбеђивања подршке локалним
самоуправама које су финансијски оптерећене ограниченом потрошњом и недостатком људских и
материјалних ресурса, при чему су потребе изазване миграцијама избеглица изискивале додатне
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напоре, како за помоћ избеглицама, тако и за неометано пружање редовних услуга грађанима.
Ситуација у Општини Кањижа и Општини Суботица била је под контролом све до затварања границе с
Мађарском, 15. септембра 2015. године. Такође, договорено је да се у Општини Кањижа, на подручју
„вашаришта”, формира прихватни центар за мигранте – избеглице, где ће им бити омогућено да се
сместе, уз могућност коришћења тушева, тоалета, пијаће воде, интернета, потребне медицинске
помоћи, достављања потребних прехрамбених пакета, хигијенских пакета за децу и осталих ствари
које су потребне.
Након 15. септембра 2015. године, када је Мађарска бодљикавом жицом и бетонским стубовима
затворила граничне прелазе Хоргош 1 и Хоргош 2, настали су озбиљни проблеми у покушају преласка
избеглица у Мађарску и том приликом десио се сукоб између избеглица и припадника мађарске
полиције. Покрајински омбудсман, с представницима Заштитника грађана у обављању послова НПМа, 17. и 18. септембра 2015. године, посетио је општине Кањижа и Суботица ради праћења поступања
надлежних органа према избеглицама. Првог дана посећени су Прихватни центар за мигранте у
Кањижи, Центар за социјални рад у Кањижи, Полицијска станица у Кањижи, гранични прелази
Хоргош 1 и Хоргош 2, а другог дана – Регионални центар граничне полиције према Мађарској,
Полицијску управу у Суботици, Окружни затвор у Суботици, Центар за социјални рад у Суботици и
неформално место окупљања миграната – циглану у Суботици. Након тих посета, уследио је договор с
надлежним републичким органима за ефикасније и боље организовано координисање избегличке
кризе која је попримила шире размере.

Посета Дому за душевно оболела лица „1. октобар” Стари Лец
Покрајински омбудсман, крајем септембра 2015. године, посетио је Дом за душевно оболела лица „1.
октобар” у Старом Лецу. Посебна тема састанка с директорком поменутог дома била је примена
одредаба Закона о изменама и допуна Закона о ванпарничном поступку, које су у вези с поступком
лишења, односно делимичног враћања пословне способности. Поступак лишења односно делимичног
враћања пословне способности посебно је важно питање из угла људских права, нарочито имајући у
виду то да лица којима је одузета пословна способност не могу самостално и у своје име да одлучују о
својим правима.
Укупан број особа лишених пословне способности у Дому у Старом Лецу јесте 427, што чини готово
80% од укупног броја корисница и корисника. Поступак поновног проверавања пословне способности
покренут је у случају 20 корисника, а у случају три особе овај поступак је окончан у њихову корист,
односно тако да им је делимично враћена пословна способност. Иако је ово знатан број, важно је овај
поступак покренути у случају свих осталих корисника и корисница, што је уједно и законска обавеза
суда који их је лишио пословне способности.
Обилазак објеката и разговори с корисницама и корисницима потврдили су да се у овом дому изузетна
пажња поклања њиховом третману, који је углавном прилагођен индивидуалним потребама.
Процедуре у вези с лечењем и спутавањем корисника у потпуности се поштују, а механизам путем ког
се примају њихове жалбе и притужбе јесте непосредан и у потпуности транспарентан.
Један од проблема с којима се у овом дому сусрећу јесте пренасељеност стационара, односно објекта у
ком су смештене непокретне и тешко покретне особе. Чињеница да је дом регистрован као установа
социјалне заштите, знатно усложњава остваривање права на здравствену заштиту корисника и
корисница, које је изузетно важно, чак приоритетно имајући у виду њихов здравствени профил. Стога,
неопходно је да се овај дом или региструје као социјално-здравствена установа, или да се у оквиру
њега успостави посебна социјално-здравствена организациона јединица. Тиме би се здравствене
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раднице и радници дома знатно растеретили од административних послова и имали више времена за
пружање квалитетнијих здравствених услуга корисницама и корисницима дома.

Посета специјалној болници за психијатријске болести „Др
Славољуб Бакаловић” у Вршцу
Покрајински омбудсман, почетком октобра месеца 2015. године, посетио је Специјалну болницу за
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић”. Посебна тема састанка с директорком ове
специјалне болнице била је примена одредаба Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном
поступку, које су у вези с поступком лишења, односно делимичног враћања пословне способности.
Поступак лишења односно делимичног враћања пословне способности посебно је важно питање из
угла људских права, нарочито имајући у виду да лица којима је одузета пословна способност не могу
самостално и у своје име да одлучују о својим правима.
На лечењу у овој болници у тренутку посете било је 764 особа, укључујући и лица којима је судском
пресудом изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој
установи, а која се налазе у посебном одељењу. Знатан број особа на лечењу у овој болници у
потпуности је лишен пословне способности, док је некима од њих она делимично враћена. Од ступања
на снагу Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, неуропсихијатријски тим
болнице вештачио је у поступцима преиспитивања пословне способности за око 200 лица. Запослени у
овој установи поштују одредбе Закона о извршењу кривичних санкција и редовно извештавају судове
о здравственом стању лица на издржавању обавезне мере лечења у здравственој установи. У многим
случајевима вештаци су предложили да се ова мера преиначи у меру лечења на слободи, али судови
веома ретко уважавају овакве предлоге стручних тимова болнице.
Увидом у документацију, као и разговором са особљем и особама на лечењу, утврђено је да су
пацијенткиње и пацијенти упознати са својим правима и поступком лечења, уз потпуно поштовање
њихове личности и достојанства. Принудна хоспитализација и спутавање особа у агитираном стању
спроводи се у складу са Законом о заштити лица са менталним сметњама и Правилником о ближим
условима за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на
лечењу у психијатријским установама. Током посете, у болници је била само једна особа која је због
тренутне узнемирености била привремено фиксирана. Поступак фиксације спроведен је уз доследно
поштовање свих процедура и прописа, као и права која су особама које бораве у овим установама
загарантована.
Просторије болнице користе се и за потребе полицијског задржавања особа приведених због вожње у
алкохолисаном стању, због тога што полицијска станица у Вршцу нема адекватну просторију за
њихово задржавање. Ова околност представља додатно оптерећење у раду болнице.

ПОСТУПАЊЕ С ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ИЗДРЖАВАЊУ
КАЗНЕ ЗАТВОРА У ОКРУЖНИМ ЗАТВОРИМА И КАЗНЕНОПОПРАВНИМ ЗАВОДИМА НА ТЕРИТИРОИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У складу с Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману,
током 2015. године настављени су решавање притужби лица лишених слободе, као и редовни
обиласци затвора на територији АП Војводине. Проблеми у систему извршења кривичних санкција
готово су идентични, као и претходне године. Примена Закона о извршењу кривичних санкција
(„Службени гласник РС”, број 55/2014) и Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера
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(„Службени гласник РС”, број 55/2014), унели су новине у систем извршења кривичних санкција.
Међутим, то није једино што је потребно да би се побољшао положај и остваривање заштите права
лица лишених слободе. У обиласку установа у којима се налазе лица на издржавању казне затвора на
територији АП Војводине, посебно у разговору са осуђеним лицима, као највећи проблеми истакнути
су: пренасељеност установа, немогућност напредовања у третману, проблеми у пружању здравствене
заштите. Управо је то оно што бисмо посебно истакли као највеће проблеме у поштовању људских
права ових лица.
Пренасељеност установа јесте проблем који је могуће решити једино изградњом нових објеката и
подстицањем ванзаводског извршења кривичних санкција у свим случајевима када је то законски и
друштвено оправдано (алтернативне санкције).
Појединачне притужбе лица која се налазе на издржавању казне затвора углавном су биле у вези с
неадекватним остваривањем права из области здравствене заштите, те у погледу исхране. У већини
случајева, притужбе су се односиле на немогућност напредовања у третману, услед примене
Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица
(„Службени гласник РС”, број 66/2015).
На основу појединачних притужби и сазнања до којих је дошао приликом обилазака затвора и казненопоправних завода, Покрајински омбудсман утврдио је за многе осуђенике који су психијатријски
болесници није обезбеђена адекватна здравствена заштита.
Посебан и веома значајан тренутак за сва лица лишена слободе јесте моменат када изађу из установа за
извршење кривичних санкција, будући да постпеналног прихвата готово да и нема, осим што су у
Центрима за социјални рад укључени у једнократну месечну материјалну помоћ (једини вид помоћи
државе).

ПРОСВЕТА
Током 2015. године, највише притужби Покрајинском омбудсману у области просвете биле су у вези с
проблемима у погледу избора директора, те заснивања, односно престанка радног односа у установама
образовања. С једне стране – грађани су указивали на неправилности у спровођењу поступка за избор
директора, као и поступка за пријем у радни однос наставника и професора у основним и средњим
школама. С друге стране – запослени су се обраћали јер им је престао радни однос – услед смањења
броја запослених проузрокованог ступањем на снагу Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/2015) и правилника о критеријумима и
стандардима за финансирање установе које обављају делатност основног образовања и васпитања и
делатност средњег образовања и васпитања.

Поступaње приликом избора директора школе
Пример из праксе
Покрајинском омбудсману обратила се грађанка која је указивала на то да је – супротно Закону о
основама система образовања и васпитања – школски одбор једне средње школе приликом
расписивања конкурса за избор директора донео одлуку да се од кандидата, поред испуњења законом
прописаних услова, захтева и знање енглеског језика. Такође, навела је и то да, као учесница конкурса,
није била обавештавана о свим радњама у вези с поступком спровођења конкурса, те да је приликом
одлучивања о избору кандидата право гласа дато и лицу коме мирују права и обавезе кoje сe стичу нa
рaду и пo oснoву рaдa.
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Чланом 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у рaдни
oднoс у устaнoви мoжe дa будe примљeнo лицe, пoд услoвимa прoписaним зaкoнoм и aкo знa jeзик нa
кoмe сe oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд. Покрајинском омбудсману упућено је више притужби
поводом тумачења ове одредбе приликом избора директора у школама у којима се образовно-васпитни
рад изводи и на језику националне мањине. Питање се увек постављало из аспекта познавања језика
националне мањине као услова за избор директора. Покрајински омбудсман заузео је став да се ова
одредба мора поштовати само приликом избора наставника и да је обавезан услов да лице осим
српског језика поседује и знање одређеног мањинског језика на коме се остварује непосредан
образовно-васпитни рад, али да обавеза не постоји у случају пријема у радни однос ненаставног
особља, укључујући и директора.
У вези с наводима притужбе у погледу обавештавања учесника конкурса о активностима које
произлазе из конкурса, Покрајински омбудсман сматра да приликом упућивања јавног позива,
расписивањем конкурса, обавеза оног ко се обраћа неодређеном броју лица јесте да о свим радњама и
активностима које произлазе из јавног конкурса обавештава све учеснике конкурса. Наведено
подразумева и то да јавни позив обавезује на уредно обавештавање свих учесника конкурса, без обзира
на то да ли је неко од заинтересованих евентуално већ у радном односу код послодавца.
У погледу тога што је у наведеном примеру у одлучивању органа установе о избору кандидата
учествовало лице коме мирују права и обавезе кoje сe стичу нa рaду и пo oснoву рaдa у складу с
чланом 79 Закона о раду, Покрајински омбудсман је становишта да запослени нема право одлучивања
код послодавца код којег му мирују права и обавезе.

Спровођење поступка за пријем лица у радни однос
Учесници конкурса за пријем у радни однос наставника или професора у основним и средњим
школама, обраћали су се Покрајинском омбудсману указујући на незадовољство исходом конкурса,
али и на бројне неправилности приликом његовог спровођења.

Примери из праксе
У појединим случајевима, притужбе грађана су биле неосноване, као што је био случај грађанке која је
учествовала на конкурсу за пријем у радни однос професора биологије у основној школи. У притужби
је указивала на то да директор установе у поступку одлучивања није вршио ужи избор кандидата, нити
је кандидате упутио на претходну психолошку процену способности за рад с децом и ученицима у
року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава.
У конкретном случају поступала је и просветна инспекција која је констатовала да је пријем кандидата
спроведен у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, те да је директор
установе, приликом одлучивања о кандидатима, водио рачуна о стручности и радном искуству
кандидата, а податак о томе да је изабрани кандидат већ имао положен психотест није био одлучујући
критеријум за избор (као што је подноситељка притужбе тврдила).
Као други пример, издвајамо случај наставнице биологије која је тврдила да јој је престао радни однос
без образложења, те да јој школа није доставила ни уговор о раду, нити решење о престанку радног
односа.
У одговору, школа је навела да је донето решење о пријему и престанку радног односа, које
подноситељка притужбе својом вољом није преузела и да је у радни однос на место наставнице
биологије примљено друго лице, у складу са законом. Међутим, Покрајинском омбудсману нису
достављене информације, ни документација о томе да ли је покушано уручење спорних решења, нити
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информације о начину на који је примљен нови наставник у радни однос (да ли на основу преузимања
запосленог или по расписаном конкурсу).
Покрајински омбудсман обратио се просветној инспекцији и предложио да изврши ванредан
инспекцијски надзор над радом школе. Након инспекцијског надзора, просветна инспекција утврдила
је следеће неправилности: да школа није закључила уговор о раду с подноситељком притужбе; да не
постоје докази о уручењу решења о престанку радног односа, те да пријем у радни однос новог
наставника није био у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Просветна
инспекција наложила је директору школе да пријем лица у радни однос за упражњена радна места
изврши у складу са чл. 8, 130 и 131 Закона о основама система образовања и васпитања, који су у вези
с пријемом у радни однос лица са одговарајућим високим образовањем. Такође, просветна инспекција
наложила је и то да према секретару школе предузме мере у вези с чланом 139 став 1 наведеног закона,
који прописује одговорност запосленог за лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом
установе, јер није сачинио уговор о раду у конкретном случају, нити је подноситељки притужбе
благовремено уручио решење о престанку радног односа.

Смањење броја запослених у јавном сектору
Ступање на снагу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС”, број 68/2015), који у члану 20 прописује да запосленом у jaвнoм сeктoру зa
врeмe примeнe oвoг зaкoнa прeстaje рaдни oднoс кaдa нaврши гoдинe живoтa и стaж oсигурaњa кojи су
прoписaни зaкoнoм зa oдлaзaк у стaрoсну пeнзиjу, био је повод обраћања Покрајинском омбудсману
неколико наставница и професорки, које су обавештене о томе да ће им престати радни однос јер
испуњавају услове за старосну пензију.
Због очигледне дискриминације на основу пола, члан 20 Закона о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору био је предмет оцене уставности пред Уставним судом Републике
Србије. Уставни суд је донео решење којим се обуставља извршење појединачног акта или радње
предузете на основу спорних законских одредаба.
Анализирајући оспорене одредбе у контексту закона, Уставни суд утврдио је да је основ престанка
радног односа у овом случају испуњење услова за старосну пензију и да по овом основу радни однос
може да престане само женама, а не и мушкарцима запосленим у јавном сектору. Суд је оценио да је
прописивање законског основа за престанак радног односа због навршења одређених година живота,
које се односи само на жене и којим се, индиректно, једно законско право (право на старосну пензију
под повољнијим условима у погледу навршених година живота) претвара у основ престанка радног
односа, спорно са становишта Уставом гарантоване забране дискриминације по основу пола, а
посредно и са становишта Уставом зајемчене доступности свих радних места свима под једнаким
условима.

Смањење броја стручних сарадника у школама
У 2015. години донети су Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која
обавља делатност основног образовања и васпитања и Правилник о критеријумима и стандардима за
финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања. Ступањем на снагу
ових правилника смањен је број стручних сарадника у школама. Више стручних сарадника запослених
у школама на неодређено време обратило се Покрајинском омбудсману за заштиту својих права, јер су
проглашени за раднике за чијим радом је престала потреба. Покрајински омбудсман је сваком
подносиоцу притужбе указао на законске одредбе и поучио их о начину заштите права у случају
незаконитог поступања органа управљања установе.
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Притужбe у oблaсти висoкoг oбрaзoвaњa
Притужбe у oблaсти висoкoг oбрaзoвaњa биле су првенствено у погледу нeпoзнaвaња прoцeдурa или
спoрoсти aдминистрaциje фaкултeтa или унивeрзитeтa. Нa oснoву вишeгoдишњeг искуствa, мoжe сe
уoчити дa сe студeнти/студeнткињe нe oбaвeштaвajу прaвoврeмeнo, дa нe дoбиjajу тaчнe и пoтпунe
инфoрмaциje oд мeнтoрa и студeнтскe службe, нарочито o спeциjaлистичким, мaстeр и дoктoрским
студиjaмa, oднoснo прoцeдурaмa приjaвe и oдбрaнe рaдa и тeзe.
Кao и прeтхoдних година, и oвe гoдинe разлози за обраћање Покрајинском омбудсману били су начини
и поступци стицања звања и заснивањe радног односа наставника и сарадника нa фaкултeтимa.
Пoднoсиoцимa притужби укaзивaнo je на то да Закон о високом образовању предвиђa да универзитети
и високошколске установе имају аутономију која укључује и право на избор наставника и сарадника.
Taкoђe, грaђaнимa и грaђaнкaмa кojи су сe oбрaћaли пoвoдoм пoступaкa признaњa стрaних
висoкoшкoлских испрaвa, укaзaнo je нa тo дa је 1. oктoбрa 2015. године почео да ради EНИЦ/НAРИЦ
Србија – Центар за информисање о признавању иностраних високошколских исправа и признавање у
сврху запошљавања. Овај центар при Министарству просвете, науке и технолошког развоја основан је
с циљем информисања и признавања диплома ради запошљавања у Републици Србији, док je
признавање диплoмa у сврху нaстaвкa образовања осталo у надлежности високошколских установа.
Поступак признавања диплома траје краће, уз мању новчану накнаду, него што је тo било у
досадашњој пракси.
Пoкрajински oмбудсмaн сe и тoкoм 2015. гoдинe бaвиo прoблeмимa у Високoj пословнoj школи
струковних студија Нови Сад, a тим пoвoдoм успoстaвљeн je контакт с Покрајинским секретаријатом
за науку и технолошки развој, односно са оснивачем поменуте школе. Овe гoдинe, Пoкрajински
oмбудсмaн примио је и жaлбе нa пoступaњe дирeктoрa и нeпoштoвaњe прoписaних прoцeдурa.
Поштујући Закон о високом образовању и аутономију универзитета и других високошколских
установа, oд Сaвeтa поменуте школе зaтрaжeнo je дa се изјасни о начину на који врши управљачку
функцију и стара се о законитом и професионалном вођењу школе. Сaвeту je укaзaнo и нa тo дa
документација и информације указују на многобројне пропусте у раду директорa, те да је неопходно
да у најкраћем року предузме мере којима ће се ублaжити негативне последице досадашњег рада и
спречити нaстaвaк деловањa супротно интересима школе, свих запослених, као и супротно интересима
студената и студенткиња.
Toкoм пoступкa, Високoj пословнoj школи струковних студија Нови Сад укaзaнo je нa утицај
директорa као органа пословођења на Савет школе као орган управљања, који је био већи од утицаја
предвиђеног Законом о високом образовању. Поменуто тело треба да гарантује независност органа и
остваривање њихових основних функција, али и да одражава однос надзора и контроле органа
управљања над органом пословођења. Пoштo je Сaвeт шкoлe у одговору показао непоштовање према
институцији Покрајинског омбудсмана, неразумевање надлежности овог заштитног механизма, сврху
обраћања, али и да не постоји воља да се неспорно лоша ситуација у њиховој школи прeвaзиђe, уз
поштовање права и интереса запослених, студената и студенткиња, о исходу истраге и мишљењу
Покрајинског омбудсмана обавештен је оснивач, односно Покрајински секретаријат за науку и
технолошки развој.
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УПИС СТРУЧНЕ СПРЕМЕ У РАДНУ КЊИЖИЦУ
Одредбом члана 116, став 1 Закона о изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС”,
број 75/2014) прописано је да 01.01.2016. године престаје да важи одредба члана 204. Закона о раду
(„Службени гласник РС ”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013), којом је уређено питање радне
књижице, као и дуго оспораван Правилник о радној књижици („Службени гласник РС”, број 17/97).
У складу са овим изменама, лица која се први пут по завршеном школовању пријављују Националној
служби за запошљавање с циљем запошљавања, не морају да имају радну књижицу, односно не морају
да се обраћају општинској управи захтевом за издавање радне књижице, нити да послодавцу приликом
заснивања радног односа предају радну књижицу. Радне књижице издате закључно са 31.12.2015.
године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у њих могу да служе као доказ за
остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.

Пример из праксе
Притужба, односно недоумице у вези с тим да ли се стручна спрема може уписати у радну књижицу на
основу уверења о стеченом високом образовању које издаје факултет, биле су повод поступања
Покрајинског омбудсмана у 2015. години.
Према мишљењу Општинске управе општине Сремски Карловци и Покрајинског секретаријата за
науку и технолошки развој, подаци у радну књижицу могу се уписивати само из јавне исправе у
смислу одредбе члана 99 Закона о високом образовању, према којој су јавне исправе студентска
књижица (индекс), диплома о стеченом високом образовању и додатак дипломи.
Покрајински омбудсман сматра да се и на основу уверења о стеченом високом образовању у радну
књижицу, у рубрику о школској спреми, може уписати податак о стеченом образовању, с обзиром на
то што уверење има значај јавне исправе у смислу члана 161 Закона о општем управном поступку, на
основу којег је и издато. Према овој одредби органи издају уверења, односно друге исправе (на
пример: сертификате, потврде) о чињеницама о којима воде службену евиденцију. Таква уверења,
односно друге исправе имају значај јавне исправе. Уверење о стеченом високом образовању издају
овлашћене високошколске установе (заводи се под одређеним бројем и назначен је датум издавања). У
њему се наводи степен (ниво) и врста образовања (стручни, академски, односно научни назив) и
садржи све потребне податке као и диплома о високом образовању.

ДАВАЊЕ ПРАВНИХ САВЕТА
У случајевима у којима је нашао да нема основа да поступа због ненадлежности, Покрајински
омбудсман користио је овлашћење да грађане информише о прописима и да им дâ правне савете о
могућностима oствaривaњa њихoвих прaвa, упућуjући пoднoсиoце притужби нa пoкрeтaњe
oдгoвaрajућeг прaвнoг пoступкa прeд нaдлeжним oргaнимa, aкo je тaкaв пoступaк прeдвиђeн. У току
извештајног периода, бројни грађани обраћали су се Покрајинском омбудсману ради правног савета.
Случајеви у којима је Покрајински омбудсман давао правне савете односили су се углавном на
спровођење поступка принудног остваривања потраживања и спровођење закона и других општих
правних аката којима су уређени права, обавезе и одговорности из радног односа.
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У вези са спровођењем поступка принудног остваривања потраживања, правни савети су се у већини
случајева односили на поступање извршитеља по предлогу за извршење на основу веродостојне
исправе ради остварења новчаног потраживања по основу извршених комуналних и сличних услуга.
Покрајински омбудсман указивао је грађанима на одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу, којима је
уређено ово питање, те на разлоге због којих се против закључка о одређивању извршења може
изјавити приговор и обавезу да се изјави у законом прописаном року. Посебно је указивано на то да је
одредбама које су у вези с неправилностима приликом спровођења извршења, прописано да стрaнкa и
учeсник мoгу пoднeскoм зaхтeвaти oд судa, oднoснo извршитeљa дa oтклoнe нeпрaвилнoсти учињeнe у
тoку спрoвoђeњa извршeњa и пoвoдoм његовог спровођења. Aкo извршитeљ нe пoступи пo зaхтeву у
рoку oд пeт рaдних дaнa, стрaнкa или учeсник у пoступку oбрaтићe сe нaдлeжнoм суду. Aкo нaђe дa je
зaхтeв oснoвaн, суд ћe рeшeњeм утврдити, a aкo je тo мoгућe oтклoнити, oднoснo нaлoжити oтклaњaњe
нeпрaвилнoсти нaстaлих oдлукaмa и рaдњaмa судскoг извршитeљa или извршитeљa. Суд ћe oбaвeстити
министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe прaвoсуђa и Кoмoру извршитeљa o нeпрaвилнoстимa у рaду
извршитeљa.
Када је у питању спровођење закона и других општих аката којима су уређени права, обавезе и
одговорности из радног односа, обраћања грађана била су у вези с различитим питањима, као што су:
спровођење Закона о спречавању злостављања на раду, обустављање дела зараде од стране послодавца
ради намирења обавеза по кредитном послу, премештај на друго радно место, утврђивање постојања
радног односа, проглашење за технолошки вишак запосленог који је привремено спречен за рад и томе
слично. У овим случајевима, Покрајински омбудсман указивао је грађанима на одредбе закона и
других општих аката којима су ова питања уређена. У зависности од околности појединачног случаја,
упућивао их је на инспекцију рада, да иницирају покретање поступка инспекцијског надзора, односно
указивао им је на могућност да заштиту својих права остваре у судском поступку.
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ПРЕГЛЕД ПОСТУПАКА –
СТАТИСТИКА
Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском заштитнику грађана − омбудсману, у члану 31,
прописује да Покрајински омбудсман покреће поступак по притужби грађана или пo сoпствeнoj
инициjaтиви, на основу сазнања из других извора, када оцени да постоји оправдан разлог за то или
када су органи управе повредили права грађана. Поступак по притужбама уређен је чл. од 31 до 44
поменуте одлуке и Пословником о раду Покрајинског омбудсмана. Грађани и грађанке обраћају се
писмено, лично ‒ доласком у службене просторије, телефоном и путем интернета. За сваку притужбу
која се прими у писменој форми ‒ било да је дата попуњавањем обрасца, написана неформално,
изјављена у записник или достављена попуњавањем електронског обрасца ‒ образује се предмет.
Пoрeд пoступaњa пo притужбама грaђaнa/грађанки кojи смaтрajу дa су им aктoм или рaдњoм oргaнa
упрaвe пoврeђeнa људскa прaвa, Покрајински омбудсмaн мoжe изузeтнo пoступити и пo сoпствeнoj
инициjaтиви, нa oснoву сaзнaњa из медија, извештаја органа или из других извoрa, aкo oцeни дa je
вeрoвaтнo дa пoстojи или да je пoстojaлa пoврeдa људских прaвa oд стрaнe oргaнa упрaвe.
Покрајински омбудсман, од јануара до децембра 2015. године, формирао је 920 предмета, на основу
886 поднетих притужби грађана и 34 предмета по сопственој иницијативи.
укупан број формираних предмета
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Од 886 поднетих притужби у 2015. години, 309 притужби је одбачено одмах након првог увида у
предмет. Најчешћи разлог одбацивања јесте ненадлежност Покрајинског омбудсмана да поступа, али
има и случајева одбацивања јер околности и докази не указују на повреду људских права.
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У 81% случајева непоступања по притужбама због ненадлежности, грађани су истовремено добили
писано обавештење o прoписимa који су у вези с њиховим случајем, или прaвни сaвeт o мoгућнoстимa
oствaривaњa прaвa, као и упућивање пoднoсиoцa притужбe нa пoкрeтaњe oдгoвaрajућeг прaвнoг
пoступкa прeд нaдлeжним oргaнимa, aкo je тaкaв пoступaк прeдвиђeн. Одбачене притужбе углавном су
биле у вези с радом правосудних органа, као и с радом недржавних субјеката, као што су привредна
друштва, послодавци или сами грађани, док је део притужби одбачен јер није било могуће
идентификовати одговорни орган.

СТРУКТУРА ОРГАНА НА КОЈЕ СЕ ГРАЂАНИ ЖАЛЕ
Већина притужби у 2015. години односила се на рад општинске/градске управе (43%) и то на
грађевинске и комуналне инспекције, на рад организационих јединица општинских/градских управа за
области урбанизма и градитељства, социјалне заштите, као и на рад установа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе (јавна предузећа за вршење комуналних услуга), центара за социјални рад,
васпитно-образовних установа и др. Знатан је и број притужби на организационе јединице
општинске/градске управе које врше послове пореске управе.
На републичком нивоу, притужбе су углавном (30%) биле у вези с радом појединих министарстава
(Министарство унутрашњих послова, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије и
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) и фондова (Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање).
На покрајинском нивоу, 12% притужби било је на рад покрајинске управе, односно на рад појединих
секретаријата (Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију,
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине, Покрајински
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине). Поједини грађани/грађанке
имали су притужбе и на рад установа чији је оснивач АП Војводина, као што су установе у области
пружања здравствене заштите (Клинички центар Војводине), установе у области образовања
(Универзитет у Новом Саду), информисања (РТВ Војводина), Покрајински завод за заштиту
споменика културе и др.
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ОБЛАСТИ
Пoкрajински oмбудсмaн по новој одлуци имa четири зaмeникa. Пo jeдaн зaмeник изабран је зa следеће
oблaсти: прaвa нaциoнaлних мaњинa, прaвa дeтeтa, рaвнoпрaвнoст пoлoвa и заштита људских права
која нису у надлежности специјализованих заменика (општа права).
Притужбе грађана и предмети формирани на иницијативу Покрајинског омбудсмана могу се поделити
у четири области: општа људска права, права националних мањина, права детета и равноправност
полова.
област

број предмета

проценат

број одбачених

у раду

број решених

заштита људских права ‒
општих људских права

663

72,06%

250

22

391

заштита права
националних мањина

55

5,98%

14

7

34

заштита права
детета

133

14,46%

28

11

94

равноправност
полова

69

7,50%

17

16

36

УКУПНО

920

100,00%

Општа људска права
област

укупно у процентима

комунални послови и други послови од општег интереса

19,00%

радни односи (на пример: притужбе на инспекцију рада, на
пореску управу − контролу доприноса)

10,11%

порески поступак

8,45%

социјално осигурање

7,09%

урбанизам, грађевинарство и стамбени послови

6,33%

судски поступак

6,33%

одуговлачење поступка

5,13%

остало

37,56%

Најзаступљеније области у општој надлежности на које су се односиле притужбе током 2015. године

95

95

Напомена: исказане су оне области на које се односи више од 5% укупног броја представки у општој надлежности.
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Укупан број притужби грађана/грађанки и предмета формираних на иницијативу Покрајинског
омбудсмана, током 2015. године, из области општих људских права износи − 663, што представља
72,06% од свих предмета које је овај орган формирао. Притужбу је поднело 617 физичких лица, од
тога 404 мушкарца (60,94%) и 213 жена (32,13%). Притужбу је поднело и 28 удружења, као и девет
правних лица. Анонимно је поднето девет притужби. По сопственој иницијативи, у области општих
надлежности, Покрајински омбудсман покренуо је седам поступака.

Заштита права националних мањина
област

%

службена употреба језика и писама

41,82%

дискриминација по основу националне припадности

36,36%

образовање

10,91%

информисање

7,27%

култура

1.82%

сразмерна заступљеност националних мањина

1,82%

Најзаступљеније области на које су се односиле притужбе током 2015. године
из домена заштите права националних мањина

Током 2015. године, укупан број притужби грађана/грађанки и предмета формираних на иницијативу
Покрајинског омбудсмана у области заштите права националних мањина износи − 55, што представља
5,98% од свих поступака које је овај орган покренуо. Укупно 25 притужби поднела су физичка лица,
од тога 16 мушкараца (29,09%) и девет жена (16,36%). Притужбу је поднело девет удружења (16,36%),
четири притужбе (7,27%) поднели су национални савети националних мањина, а 15 притужби (27,27%)
поднела су правна лица, док су две притужбе биле непотписане. По сопственој иницијативи, у области
заштите права националних мањина, Покрајински омбудсман покренуо је три поступка.

Заштита права детета
област

%

образовање

15,04%

социјална и материјална подршка и помоћ породицама с дететом

10,53%

судски поступак

8,27%

вршњачко насиље

6,77%

социјална заштита

5,26%
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вршење родитељског права

5,26%

здравствена заштита

5,26%

остало

43,61%

Најзаступљеније области на које су се односиле притужбе у 2015. години из домена заштите права детета

96

Укупан број притужби грађана/грађанки и предмета формираних на иницијативу Покрајинског
омбудсмана у области заштите права детета јесте 133, што представља 14,46% од свих поступака које
је Покрајински омбудсман покренуо. Од тога, 115 притужби поднела су физичка лица, од тога 51
мушкарац (38,35%) и 64 жене ( 48,12%). Удружења су поднела дванаест (9,02%), а правна лица пет
(6,56%) притужби. Поднета је и једна анонимна притужба. По сопственој иницијативи, у области
заштите права детета, Покрајински омбудсман покренуо је дванаест поступака.

Равноправност полова
област

%

насиље у породици

24,64%

радни односи

17,39%

социјална и материјална подршка и помоћ

11,59%

дискриминација по основу пола, брачног или породичног живота

8,70%

судски поступак

5,80%

здравствена заштита

5,80%

остало

26,08%
Најзаступљеније области на које су се односиле притужбе током 2015. године
из домена равноправности полова

97

Укупан број притужби грађана и предмета формираних на иницијативу Покрајинског омбудсмана у
области равноправности полова износи − 69, што представља 7,5% од укупног броја предмета. Од
тога, притужбу је поднело 55 физичких лица − 12 мушкараца (17,4%) и 43 жене (62,32%). Притужбу је
поднело и десет правних лица, као и четири удружења. По сопственој иницијативи, у области заштите
равноправности полова, Покрајински омбудсман покренуо је 12 поступака.

96

Напомена: исказане су оне области на које се односи више од 5% укупног броја притужби из домена заштите права детета.

97

Напомена: исказане су оне области на које се односи више од 5% укупног броја притужби из домена равноправности
полова.
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СТАТУС ПРЕДМЕТА
статус предмета

број

проценат

решени

555

60,33%

у обради

56

6,08%

одбачени

309

33,59%

УКУПНО

920

100,00%

Одбачени
34%

Решени
60%
У обради
6%

Завршени предмети
-

У 39% случајева надлежни орган поступио је по препоруци, мишљењу, предлогу или је током
поступка отклонио повреде или неправилности које је утврдио Покрајински омбудсман.
Детаљнију анализу упућених препорука и мишљења можете погледати у наставку извештаја.

-

У 52% случајева, после истраге, утврђено је да нису повређена људска права, односно да нема
неправилности у раду органа управе.

-

Од укупног броја завршених предмета, у 6% предмета орган није поступио по препоруци или
није одговорио на захтев за изјашњење Покрајинског омбудсмана.

-

У 3% случајева подносилац је повукао притужбу.

-

Три предмета уступљена су на решавање другом органу.
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ПРЕПОРУКЕ И МИШЉЕЊА
У 2015. години, упућено је 44 мишљења и препорука различитим органима, институцијама и јавним
службама. Преглед упућених препорука, мишљења и предлога по областима и у зависности од тога ко
их је упутио − Покрајински омбудсман или његови заменици − дат је у табелама.
област

број мишљења и препорука

општа права

24

заштита права националних мањина

15

заштита права детета

3

равноправност полова

2

УКУПНО

44

мишљења и препоруке − Покрајински
омбудсман/заменици

број мишљења и препорука

заменица за националне мањине

27

заменица за права детета

4

заменица за равноправност полова

2

Покрајински омбудсман

10

заменици за опште надлежности

1

УКУПНО

44

Од 44 мишљења и препорука, у потпуности је извршено девет (20,45% од издатих), делимично je
усвојено или извршено такође девет (20,45%), није извршено пет препорука (11,36%), док за пет
случајева (11,36%) Покрајински омбудсман нема повратну информацију. У овој години, Покрајински
омбудсман издао је шеснаест препорука и мишљења (36,38%), у којима није захтеван одговор о
поступању по препоруци или мишљењу.
препорука, мишљење или предлог

број

проценат

извршено

9

20,45%

није извршено

5

11.36%

делимично извршено

9

20,45%

нема повратне информације

5

11.36%

није захтеван одговор о поступању

16

36,38%

УКУПНО

44

100,00%
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ФИНАНСИРАЊЕ ПОКРАЈИНСКОГ
ОМБУДСМАНА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Функционална класификација 330 – Судови
Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програмска активност 1002 - Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске
управе
Пoкрajинскoм скупштинскoм oдлукoм o буџeту Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe зa 2015. гoдину
("Службени лист АПВ" број 53/2014, 29/2015-ребаланс, 42/2015-ребаланс) oбeзбeђeнa су финaнсиjскa
срeдствa зa рaд Пoкрajинскoг заштитника грађана - омбудсмана:
Функ.
клас.

Екон.
клас.

ОПИС

Планирана
средства из
буџета за 2015. у
динарима

Извршење са
31.12.2015. у
динарима

%
извршења

330
411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприн. на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

29.129.000,00

28.429.839,23

97,60%

5.214.200,00

5.082.484,27

97,47%

401.000,00

328.332,67

81,88%

Социјална давања запосленима

1.555.300,00

105.725,00

6,80%

415

Накнаде трошкова за запослене

1.080.100,00

900.203,81

83,34%

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

117.500,00

117.380,01

99,90%

421

Стални трошкови

190.000,00

131.648,40

69,29%

422

Трошкови путовања

300.000,00

271.016,22

90,34%

423

Услуге по уговору

1.170.000,00

703.077,53

60,09%

426

Материјал

351.000,00

338.230,15

96,36%

444

Пратећи трошкови задуживања

5.000,00

0,00

0,00

462

Дотације међ. организацијама

48.000,00

42.152,29

87,82%

465

Остале дотације и трансфери

4.335.000,00

4.062.649,51

93,72%

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

16.000,00

1.120,00

7%

515

Нематеријална имовина

120.000,00

0,00

0,00%

44.032.100,00

40.513.859,09

92,01%

УКУПНО :
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СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊA СРЕДСТВА ИЗ ДОНАЦИЈЕ
Извор финансирања 06 00 –Донације од међународних организација
Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програмска активност 4014 - Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа
Покрајински заштитник грађана - омбудсман је дана 20.03.2015. склопио Споразум са телом
Уjeдињeних нaциja зa рoдну рaвнoпрaвнoст и oснaживaњe жeнa – UNWOMEN, о реализацији пројекта
бр. 0093801/01 ЛОА под називом „Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа“, као део
већег пројекта „Оквир развојних резултата за Србију унутар стратешке ноте регионалне канцеларије за
Европу и Централну Азију 2015-2017“.
За реализацију поменутог пројекта а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП
Војводине за 2015. годину, по основу Текућих донација од међународних организација, планирани су
приходи у износу од 1.445.000,00 динара, а утрошено је укупно 1.435.390,20 динара.

Функ.
клас.

Екон.
клас.

ОПИС

Планирана
средства из
донације у 2015.
у динарима

Извршење са
31.12. 2015. у
динарима

%
извршења

330
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

426

Материјал
УКУПНО :

5.000,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

100,00%

1.290.000,00

1.288.592,63

99,89%

20.000,00

16.797,57

83,99%

1.445.000,00

1.435.390,20

99,33%
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