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МИНИСТАРСТВО ………

Поштовани, 

На основу члана  29. став  1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 
54/07),  након  спроведеног  поступка  контроле  законитости  и  правилности  рада 
Министарства …….., 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

. . .

Војник на служењу војног рока у цивилној служби, који је од Заштитника грађана тражио 
његов идентитет заштити, поднео је притужбу Заштитнику грађана 16. јула 2009. године 
тврдећи  да  њега  и  друге  војнике  на  цивилном  служењу  поједини  запослени  у 
Министарству .....злоупотребљавају и понижавају тако што им, поред налога за обављање 
војничких  дужности  примерених  њиховом  статусу,  дају  и  налоге  да  обављају  њихове 
приватне послове.

Заштитник грађана је,  поступајући по  поднетој притужби, а по спрoведеном поступку, 
утврдио да је постојао пропуст у раду Министарства ......,  који се огледа у томе што је 
најмање  један војник  више пута  ангажован  за  вршење послова  који  нису  у  функцији 
органа управе, нити су у складу са сврхом цивилног служења војног рока.  

У складу са законским овлашћењима,  Заштитник грађана је  06.  новембра  2009. године 
наведеном органу  упутио  препоруку  бр.  11-955/09  о  томе  како би уочене  недостатке 
требало отклонити, и то:

-  да  министар  .......  својим  актом  обавести  руководиоце  организационих  јединица 
Министарства ......... у којима су ангажовани војници на служењу војног рока у цивилној 
служби  о  томе  да  су  утврђене  појединачне  злоупотребе  у  поступању  према  тим 
војницима и опомене на обавезу доследне промене прописа о цивилном служењу војног 
рока,  као и  да  при томе  посебно истакне забрану нарушавања достојанства  и личног 
интегритета тих војника на било који начин, па и давањем налога за извршавање послова 
који нису део процеса рада који се одвија у Министарству. 
-  да  обавести Заштитника  грађана,  у  року  од  60  дана  од  дана  пријема  препоруке,  о 
поступању по њој.
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Поступајући по препоруци,  Министарство ........ је у остављеном року, службеном актом 
бр.  2113-7  од  03.12.2009.  године,  обавестило  Заштитника  грађана  да  је  поступило по 
препоруци и да је  министар наложио организационој  јединици Министарства .........  у 
чијој  надлежности  су  послови  ..........  и  цивилне  службе,  да  са  аспекта  свог  деловања 
обавести  све  организационе  јединице  Министарства,  у  којима  су  ангажована  лица  у 
цивилној служби, о обавези доследне примене прописа о цивилној служби као и забрани 
нарушавања поштовања достојанства и личног интегритета лица у цивилној служби на 
било који начин, па и давањем налога за извршење послова који нису у складу са сврхом 
цивилне службе. Поред тога све организационе јединице Министарства ....... у којима су 
ангажована  лица  у  цивилној  служби  обавештене  су  да  ће,  у  случају  непоступања  по 
важећим прописима о цивилној служби, .............Министарства  и налогу министра, бити 
брисане из Решења о одређивању организација и установа које се баве делатношћу од 
општег интереса и организационих јединица Министарства ........ у које ће се упућивати 
регрути  на  служење  војног  рока  у  цивилној  служби  („Сл.  војни  лист“,  бр.  44/08).  У 
прилогу  акта,  достављена  је  копија  обавештења  ....................  која  је  упућена  свим 
организационим јединицама Министарства ........ 

Како из  примљеног  акта произилази  да је  Министарство  .............  у  свему поступило у 
складу са препоруком и отклонило уочене недостатке, стекли су се услови да се поступак 
по притужби оконча, о чему у складу са чланом 29. став 1. Закона о Заштитнику грађана 
обавештавамо подносиоца притужбе и Министарство .................... 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саша Јанковић
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