На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник РС“, број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника
Народне скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12 - Пречишћени
текст),
Народна скупштина Републике Србије, на седници Седмог
ванредног заседања у 2013. години, одржаној 1. јула 2013. године, донела
je

ЗАКЉУЧAK
поводом разматрања Редовног годишњег извештаја
Заштитника грађана за 2012. годину
1. Народна скупштина оцењује да је Заштитник грађана
својим Редовним годишњим извештајем за 2012. годину целовито
представио активности Заштитника грађана у извршавању уставних и
законских надлежности, као и стање и квалитет остваривања и заштите
права грађана пред државним органима, указујући на неопходне промене у
раду државне управе и јавног сектора у целини.
2. Полазећи од оцене Заштитника грађана да ни у једном од
приоритета реформе државне управе, који су утврђени донетом
стратегијом, ни у 2012. години није начињен кључни помак, поготово не у
деполитизацији и рационализацији државне управе, Народна скупштина
обавезује Владу да предлагањем и доношењем одговарајућих закона и
других прописа и другим одговарајућим мерама што хитније приступи
остваривању циљева утврђених стратегијом реформе државне управе
како би се изградила функционално, организационо и информатички
повезана државна управа, деполитизована, са високо стручним,
одговорним и мотивисаним државним службеницима и изградили
административни поступци који ће поједноставити и олакшати
остваривање и заштиту права грађана пред органима управе, као и
допринети смањењу корупције и незаконитости у раду управе.
Посебно се наглашава потреба да се у том смислу
унапређује рад инспекцијских служби од кога у великој мери зависи
законито, благовремено и правилно поступање државних орагана по
захтевима грађана и унапређење остваривања и заштите њихових права.
3. Народна скупштина наглашава да је дужност Владе и
других државних органа, као и надлежних одбора у Народној скупштини,
да разматрају иницијативе које подноси Заштитник грађана, као и да
поступају по препорукама Заштитникa грађана у циљу
заштите и
остваривања људских и мањинских права.
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4. Народна
скуштина
позива
Владу
и
надлежна
министарства да што пре преиспитa важећa законска решења у складу са
иницијативама и препорукама Заштитника грађана и предложи Народној
скупштини измене Закона о Заштитнику грађана којима ће се:
- ускладити правни оквир за рад Заштитника грађана са
уоченим потребама у досадашњем раду, тако да се Заштитнику грађана
омогући подношење иницијатива за измену прописа, односно давање
мишљења у поступку припреме прописа не само Народној скупштини и
Влади, већ и другим државним органима и имаоцима јавних овлашћења
када их они доносе;
- прописати рокови надлежним органима за разматрање
иницијатива, односно мишљења Заштитника грађана;
- обавезати надлежни органи да Заштитнику грађана
благовремено достављају предлоге прописа којима се уређују питања од
значаја за остваривање и заштиту права грађана;
- уредити овлашћења Заштитника грађана у циљу заштите
грађана („узбуњивача“) који у доброј вери укажу на угрожавање или
повреду јавног интереса, као и уредити друга питања на која је указала
досадашња пракса.
5. Народна скупштина обавезује Владу да предузме
одговарајуће мере да се побољша положај грађана у односу на органе
власти када се ради о заштити права лица лишених слободе:
- развијањем и повећањем ефикасности постојећих
интерних механизама контроле и изградњом система надгледања
полицијског притвора;
- побољшањем услова у просторијама за полицијско
задржавање грађана и поштовањем претпоставке невиности;
- решавањем проблема пренасељености установа за
извршење кривичних санкција;
- усклађивањем смештајних услова осуђених лица са
важећим прописима и стандардима;
- предлагањем
закона
којим
ће
се
уредити
ресоцијализација и реинтеграција извршилаца кривичних дела у заједницу.
6. Неопходно је што пре изградити нормативни оквир за
заштиту грађана који у доброј вери укажу на неправилности и
незаконитости у поступању органа власти и појединаца у органима власти
којима се угрожавају или повређују права грађана и јавни интерес (заштита
„узбуњивача“).
7. Неопходно је да Влада што пре предузме мере којима ће
се грађанима олакшати приступ судовима и правди и обезбедити
остваривање уставног права на правично суђење и суђење у разумном
року, успостављањем механизма надзора у правосудним органима над
поступањем у предметима у прописаним роковима по притужбама и
представкама грађана, као и припремом и предлагањем закона о
бесплатној правној помоћи за најсиромашније, имајући у виду да
прописани износи судских такси великом броју грађана могу бити препрека
за остваривање судске заштите права.
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8. Надлежни одбори Народне скупштине ће, у остваривању
законодавне и контролне функције Народне скупштине, пратити рад
извршних органа са становишта поштовања препорука Заштитника
грађана и овог закључка.
9. Овaj закључак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије“.

РС Број 35
У Београду, 1. јула 2013. године
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Стефановић

