
 
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 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
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. Народна скупштина, полазећи од оцене Заштитника 
грађана да је у области социјалне заштите неопходно обезбедити јачање 
ресурса центара за социјални рад и њихову бољу организацију, сматра 
неопходним да Влада настави да унапређује и развија демократске облике 
заштите права грађана, а посебно њихове социјалне заштите, имајући у 
виду њену улогу и значај. 

3. Народна скупштина очекује да Влада мерама за 
оживљавање привреде и запошљавања, обезбеди остваривање права на 
рад и по основу рада, као основног људског права, и да одговарајућим 
мерама обезбеди јачање кадровских и других капацитета и ефикасније 
поступање инспекције рада, пооштри контролу наплате и уплате 
доприноса за обавезно здравствено, пензијско и инвалидско осигурање од 
стране послодаваца, као и да се стара да се против прекршиоца закона 
предузму све законом прописане мере. 

4. Народна скупштина задужује Владу да предузме све 
потребне мере ради унапређења положаја посебно рањивих група, а 
нарочито грађана са инвалидитетом и  Рома, у циљу њиховог потпуног 
укључивања у друштво кроз системе социјалне и здравствене заштите, 
образовања, запошљавања и елиминисањем дискриминације и 
сузбијањем предрасуда. 

5. 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. 
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6. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 

 
 

РС Број 37 
У Београду, 1. јула 2013. године 
 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

 
    ПРЕДСЕДНИК 

 
    др Небојша Стефановић 

 


