
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

070-565-1265/08-6
Б е о г р а д

дел.бр.  9974     датум 11.11.2009.

На основу чл. 29. ст. 1. и чл. 32. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 
54/07), након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Центра за 
социјални рад Н... , Заштитник грађана вас 

О б а в е ш т а в а
о

з а в р ш е т к у  п о с т у п к а
. . .

Г.С. из Н... поднео је Заштитнику грађана притужбу на рад Центра за социјални рад Н... у 
поступку који се тицао деце Н.С. и П.С. 

Заштитник  грађана  је,  поступајући  по  притужби,  а  по  спрoведеном  поступку  контроле 
законитости и правилности рада установе, утврдио да су начињени недостаци у поступку 
Центра за социјални рад Н... који се тицао деце Н.С. и П.С. 

У складу са законским овлашћењима, Заштитник грађана је  16.07.2009. године  Центру за 
социјални рад Н...  упутио акт 070-565-1265/08-2 којим је утврдио постојање пропуста у раду 
установе и упутио препоруку о томе како би уочене недостатке требало отклонити.  

Поступајући по препоруци, Центар за социјални рад Н...  је, својим актом бр. 550-950-26-1 од 
22.09.2009. год, у року који је препоруком одредио Заштитник грађана, обавестио овај орган 
да  је  делимично  поступио  по  препоруци,  достављајући  истовремено  копију  службених 
докумената о предузетим мерама. 

Центар за социјални рад Н...  у целости је поступио у делу препоруке Заштитника грађана 
који се односио на сачињавање плана активности ради процене потреба деце Н.С. и П.С. и 
предузимања мера из надлежности центра у складу са извршеном проценом.

Центар је делимично поступио у делу препоруке Заштитника грађана који се односио на 
потребу утврђивања пропуста чланова стручног тима и тима у целини који су довели до 
недостатака  у  поступку  и  за  недостатак  службене  документације,  јер  није  утврђивао 
појединачну  одговорност  запослених  за  пропусте  у  раду,  због  наступања  застарелости 
вођења дисциплинског поступка.

С обзиром да је Центар поступио у потпуности у складу са препоруком у њеном делу који се 
односи  на  остваривање  права  детета, стекли  су  се  услови  да  се  поступак  контроле 
законитости и правилности рада Центар за социјални рад Н...  оконча.
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