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Б е о г р а д

дел.бр. 2990     датум 03. 03. 2010.

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 у К... , покренутог по сопственој иницијативи, 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

. . .

Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи, покренуо поступак контроле законитости 
и  правилности  рада  Центра  за  социјални  рад  у  К...  ,  Центра  за  социјални  рад  у  Н..., 
Секретаријата за социјалну политику и демографију АП Војводине и Министарства рада и 
социјалне политике, у поступку заснивања усвојења детета Ж.Љ.. У току поступка извршен 
је непосредан надзор над радом свих органа и установа, које су поступале у овом случају. На 
основу  чињеница  утврђених  непосредним  надзором  и  на  основу  писмених  изјашњења 
органа и установа, Заштитник грађана је стао на становиште да Центар за социјални рад у 
К...  није начинио пропусте у раду на штету права и интереса детета, али да постоји потреба 
за превентивним доношењем препоруке.

У складу са законским овлашћењима, Заштитник грађана је  06. 11. 2009. године  Центру за 
социјални  рад  у  К...  превентивно  упутио  препоруку  у циљу  законите  и  правилне, 
првенствене заштите интереса детета, али и права и интереса других заинтересованих.

Поступајући по препоруци,  Центар за социјални рад у К...  је, својим актом бр. 561-23/08-5 
од 13. 01. 2010. год,  обавестио Заштитника грађана да је у свему поступио по препоруци, 
достављајући истовремено копију службених докумената о предузетим мерама. 

Из  достављеног  акта  са  прилозима  произилази  да  је  Центар  за  социјални  рад,  након 
именовања вршиоца дужности директора установе, у поновљеном поступку одбио захтев 
М.Ј.  из С...  за усвојење Ж.Љ. и захтев да се обустави поступак заснивања усвојења детета 
Ж.Љ. од стране потецијалних усвојитеља супружника П. из Н.... Такође, стручни тим Центра 
је  донео закључак о  успешности узајамног  прилагођавања детета Ж.Љ.  и потенцијалних 
усвојитеља супружника П. 
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Након  што  је  Секретаријат  за  за  социјалну  политику  и  демографију АП  Војводине  у 
другостепеном поступку потврдио решења Центра за социјални рад у К..., ова установа је 
донела и свечано уручила решење о заснивању усвојења Ж.Љ.

Констатујемо да је у овом случају остварен висок степен сарадње органа и установа које су 
поступале у овом случају са Заштитником грађана, а крајњи резултат ове сарадње је било 
поступање надлежних органа на ефикасан начин и у складу са најбољим интересом детета.

Налазећи да је Центар за социјални рад у К... у свему и благовремено поступио у складу са 
препоруком Заштитника грађана, овај орган је стао на становиште да су се стекли услови да 
се  поступак  контроле  законитости  и  правилности  рада  Центра  за  социјални  рад  у  К... 
оконча.

ЗАМЕНИЦА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Тамара Лукшић - Орландић
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