На пснпву шлана 56. став 7. Статута Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (''Службени лист АПВ
брпј 20/2014)
Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, на седници пдржанпј 23. септембра 2014.
гпдине дпнела је

ППКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ПДЛУКУ П ППКРАЈИНСКПМ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНАПМБУДСМАНУ
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п Ппкрајинскпм защтитнику грађана -пмбудсману (у
даљем тексту: Одлука) устaнoвљaвa сe нeзaвисaн и сaмoстaлaн прган Пoкрajински зaщтитник
грaђaнa - oмбудсмaн, урeђуjу сe нaдлeжнoсти, пoступaк рaдa пвпг пргана, ппступак избoра и
прeстaнка функциje ппкрајинскпг защтитника грађана - пмбудсмана и заменика ппкрајинскпг
защтитника грађана - пмбудсмана и оихпва пвлащћеоа.
Члан 2.
Свe грaмaтишки рoднo oпрeдeљeнe рeши у oвoj oдлуци oзнaшaвajу и oднoсe сe jeднaкo нa
мущки и женски рпд.
Члан 3.
Ппкрајински защтитник грађана – пмбудсман (у даљем тексту: Омбудсман) je нeзaвисaн и
сaмoстaлaн oргaн AП Вojвoдинe кojи щтити прaвa грaђaнa и врщи нaдзoр нaд рaдoм пoкрajинских
oргaнa упрaвe, jaвних прeдузeћa и устaнoвa кoje врщe упрaвнa и jaвнa oвлaщћeоa, a шиjи je
oснивaш AП Вojвoдинa (у даљем тексту: пргани управе), у вeзи сa оихoвим пoступaоeм у
изврщaвaоу oдлукa и других прaвних aкaтa AП Вojвoдинe.
Oмбудсмaн щтити прaвa грaђaнa пoсeбнo oд пoврeдa ушиоeних нeзaкoнитим,
нeцeлисхoдним и нeeфикaсним пoступaоeм oргaнa управе.
Oмбудсмaн щтити прaвa грaђaнa oд пoврeдa ушиоeних нeзaкoнитим, нeцeлисхoдним и
нeeфикaсним пoступaоeм oргaнa грaдскe и oпщтинскe упрaвe у врщeоу пoслoвa кoje им je AП
Вojвoдинa пoвeрилa из свoje извoрнe нaдлeжнoсти.
Члан 4
Омбудсман je нeзaвисaн и сaмoстaлaн у oбaвљaоу пoслoвa утврђeних пвпм пдлукпм и
никo нeмa прaвo дa утишe нa оeгoв рaд и пoступaоe.
Омбудсман се стара п защтити и унапређеоу људских и маоинских права.
Омбудсман ппступа у складу са Уставпм, пoтврђeним мeђунaрoдним угoвoрима и
oпщтeприхвaћeним прaвилима мeђунaрoднoг прaвa, закпнпм и ппдзакпнским ппщтим актима.
Оснпвни принципи делпваоа пмбудсмана су закпнитпст, непристраснпст, независнпст и
правишнпст.
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Члан 5.
Седищте Омбудсмана је у Нпвпм Саду.

II ИЗБПР И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
Члан 6.
Функциjу Ппкрајинскпг защтитника грађана - пмбудсмана oбaвљajу ппкрајински защтитник
грађана - пмбудсман (у даљем тексту пмбудсман) и заменици ппкрајинскпг защтитника грађана пмбудсмана (у даљем зексту заменици пмбудсмана).
Омбудсман, пднпснп заменик пмбудсмана не мпже да пбавља ниједну другу јавну или
прпфесипналну дужнпст, бити шлан пплитишке прганизације, нити да се бави другим ппслпм кпји
би мпгап утицати на оегпву сампсталнпст и независнпст.
Изузетнп, пмбудсман, пднпснп заменик пмбудсмана мпже да се бави наушнпистраживашким радпм, пбразпвнпм или уметнишкпм делатнпщћу и oбjaвљивaоeм aутoрских дeлa.
Данпм ступаоа на дужнпст пмбудсмана, пднпснп заменика пмбудсмана, престају све
оегпве прoфeсиoнaлнe и другe функциje, oднoснo дужнoсти или пoслoви кoje je дo тaдa oбaвљao
aкo су супрoтни oдрeдбaмa пве пдлуке, кao и шлaнствo у пoлитишким oргaнизaциjaмa.
Члан 7.
Омбудсмана бира и разрещава Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем
тексту: Скупщтина) двптрећинскпм већинпм гласпва пд укупнпг брпја ппсланика.
Кандидата за пмбудсмана мпже предлпжити најмаое 30 ппсланика или скупщтински
пдбпр надлежан за питаоа прганизације и рада управе (у даљем тексту: Одбпр).
Oмбудсмaн сe бирa нa врeмe oд щeст гoдинa и истo лицe мoжe бити нajвищe двa путa
узaстoпнo бирaнo нa oву функциjу.
Пoступaк зa избoр oмбудсмaнa зaпoшиоe нajкaсниje два месеца прe истeкa мaндaтa
прeтхoднoг oмбудсмaнa.
Омбудсман за свпј рад oдгoвaрa Скупщтини.
Члан 8.
Омбудсман има шетири заменика пд кпјих се пп један бира за пбласти: права наципналних
маоина, права детета и равнпправнпст пплпва.
Приликпм избпра заменика впдиће се рашуна п равнпмернпј заступљенпсти пба ппла и
припадника наципналних маоина.
Заменике пмбудсмана бира Скупщтина већинпм гласпва пд укупнпг брпја ппсланика, на
предлпг пмбудсмана.
Зaмeници пмбудсмана бирajу сe нa врeмe oд щест гoдинa и истo лицe мoжe нajвищe двa
путa узaстoпнo бити бирaнo нa oву функциjу.
Заменици пмбудсмана за свпј рад oдгoвaрaју пмбудсману и Скупщтини.
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Члан 9.
Зa пмбудсмана мoжe бити изaбрaн држaвљaнин Рeпубликe Србиje кojи испуоaвa слeдeћe
услoвe:
1) дa je диплoмирaни прaвник,
2) дa имa нajмaоe седам гoдинa искуствa нa прaвним пoслoвимa кojи су oд знaшaja зa
oбaвљaоe пoслoвa из нaдлeжнoсти Омбудсмана,
3) дa ниje oсуђивaн зa кривишнo дeлo нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa oд нajмaоe щeст
мeсeци или зa кaжоивo дeлo кoje гa шинe нeпoдoбним зa oбaвљaоe пoслoвa у
држaвнoм oргaну,
4) дa пoсeдуje висoкe мoрaлнe и струшнe квaлитeтe,
5) дa имa зaпaжeнo искуствo у зaщтити прaвa грaђaнa.
Члан 10.
Зa зaмeникa пмбудсмана мoжe бити изaбрaн држaвљaнин Рeпубликe Србиje кojи
испуоaвa слeдeћe услoвe:
1) дa имa висoку струшну спрeму,
2) дa имa нajмaоe пeт гoдинa искуствa у oблaсти кoja je oд знaшaja зa oбaвљaоe
пoслoвa из нaдлeжнoсти Омбудсмана,
3) дa ниje oсуђивaн зa кривишнo дeлo нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa oд нajмaоe щeст
мeсeци или зa кaжоивo дeлo кoje гa шинe нeпoдoбним зa oбaвљaоe пoслoвa у
држaвнoм oргaну,
4) дa пoсeдуje висoкe мoрaлнe и струшнe квaлитeтe,
5) дa имa зaпaжeнo искуствo у зaщтити прaвa грaђaнa.
Члан 11.
Омбудсман и заменик пмбудсмана пре ступаоа на дужнпст пплажу заклетву пред
Скупщтинпм. Текст заклетве гласи: "Заклиоем се да ћу свпју дужнпст пбављати савеснп,
пдгпвпрнп, независнп и непристраснп и да ћу свпј труд усмерити на унапређеое и защтиту
људских права у складу са Уставпм и закпнпм."
Омбудсман и заменик дужни су да ступе на дужнпст у рпку пд 30 дана пд дана избпра.
Aкo пмбудсман, oднoснo зaмeник пмбудсмана бeз oпрaвдaнoг рaзлoгa нe ступи нa
дужнoст у рoку oд 30 дaнa oд дaнa пoлaгaоa зaклeтвe смaтрa сe дa ниje изaбрaн, щтo Скупщтинa
кoнстaтуje нa oснoву oбaвeщтeоa дпбијенпг пд Oдбoрa. У тoм слушajу oдмaх сe пoкрeћe пoступaк
зa избoр нoвoг пмбудсмана, oднoснo заменика пмбудсмана.
Члан 12.
Функциja пмбудсмана и заменика пмбудсмана прeстaje у слeдeћим слушajeвимa:
1) истeкoм мaндaтa, aкo нe будe пoнoвo изaбрaн,
2) смрћу,
3) oстaвкoм,
4) губиткoм држaвљaнствa,
5) испуоeоeм услoвa зa пeнзиjу у склaду сa зaкoнoм,
6) нaступaоeм трajнe физишкe или мeнтaлнe нeспoсoбнoсти зa oбaвљaоe функциje,
7) рaзрeщeоeм.
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Разлпг за престанак функције из става 1. пвпг шлана кпнстатује Одбпр и п тпме пбавещтава
Скупщтину.
У слушају престанка функције пмбудсмана и заменика пмбудсмана из разлпга наведених у
ставу 1 таш. 1 - 6 пвпг шлана, Скупщтина без расправе дпнпси пдлуку кпјпм кпнстатује да су се
стекли услпви за престанак функције.
Правне ппследице престанка функције наступају пд дана дпнпщеоа пдлуке из става 3. пвпг
шлана.
Члан 13.
Омбудсман, пднпснп заменик пмбудсмана мoжe бити рaзрeщeн дужнпсти пре истека
времена на кпји је изабран у слeдeћим слушajeвимa:
1) aкo нeструшнo и нeсaвeснo oбaвљa свojу функциjу,
2) aкo oбaвљa другу jaвну функциjу или прoфeсиoнaлну дeлaтнoст, пднпснп другу
дужнoст или пoсao кojи би мoгao утицaти нa оeгoву сaмoстaлнoст и нeзaвиснoст,
или aкo пoступa супрoтнo зaкoну кojим сe урeђуje спрeшaвaоe сукoбa интeрeсa при
врщeоу jaвних функциja,
3) aкo будe oсуђeн зa кривишнo дeлo кoje гa шини нeпoдoбним зa oбaвљaоe oвe
функциje.
Омбудсман и заменик пмбудсмана имaју прaвo дa сe нa сeдници Скупщтинe нa кojoj сe
oдлушуje o оихпвпм рaзрeщeоу oбрaте ппкрајинским пoслaницимa.
Ппступак за разрещеое ппкреће се на иницијативу Одбпра или једне трећине ппсланика, а
за разрещеое заменика пмбудсмана и на иницијативу пмбудсмана.
Одбпр пбавещтава Скупщтину п тпме да ли ппстпје и кпји су разлпзи за разрещеое.
Скупщтина разрещава пмбудсмана или заменика пмбудсмана акп за разрещеое гласа иста
већина ппсланика кпја је пптребна за избпр пмбудсмана, пднпснп заменика пмбудсмана.
Члан 14.
Омбудсман oдрeђуje зaмeникa кojи ћe гa зaмeоивaти у слушajу оeгoвe oдсутнoсти или
спрeшeнoсти дa oбaвљa пoслoвe.
У слушају престанка или разрещеоа пмбудсмана, дo избoрa нoвoг, функциjу пмбудсмана
oбaвљa зaмeник пмбудсмана кoгa je пмбудсман oдрeдиo дa гa зaмeоуje у слушajу оeгoвe
oдсутнoсти или спрeшeнoсти дa oбaвљa функциjу.
Избoр нoвoг пмбудсмана изврщићe сe нajкaсниje у рoку oд щeст мeсeци oд дaнa прeстaнкa
функциje рaниjeг пмбудсмана.
III ПВЛАШЋЕОА
Члан 15.
Омбудсман je oвлaщћeн дa кoнтрoлищe ппщтпваое људских права, зaкoнитoст,
целисхпднпст, ефикаснпст и прaвилнoсти у раду oргaнa упрaвe у вeзи сa оихoвим пoступaоeм у
изврщaвaоу oдлукa и других прaвних aкaтa AП Вojвoдинe и да щтити прaвa грaђaнa пoсeбнo oд
пoврeдa ушиоeних нeзaкoнитим, нeцeлисхoдним и нeeфикaсним пoступaоeм oргaнa упрaвe.
Омбудсман щтити прaвa грaђaнa и oд пoврeдa ушиоeних нeзaкoнитим, нeцeлисхoдним и
нeeфикaсним пoступaоeм oргaнa грaдскe и oпщтинскe упрaвe у врщeоу пoслoвa кoje им je AП
Вojвoдинa пoвeрилa из свoje извoрнe нaдлeжнoсти.
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Члан 16.
Омбудсман прати прпцесе дпнпщеоа ппкрајинских прпписа и измена и дппуна важећих, у
свим пбластима пствариваоа људских права.
Омбудсман имa прaвo прeдлaгaоa ппкрајинских скупщтинских oдлукa и других oпщтих
aкaтa кoje дoнoси Скупщтинa из свoje нaдлeжнoсти, нарпшитп акп сматра да дп ппвреде права
грађана дплази збпг недпстатка у прпписима.
Омбудсман je oвлaщћeн дa у пoступку припрeмe прoписa Ппкрајинскпј влади и Скупщтини
дaje мищљeоe и преппруке у вези са прeдлoзима пдлука, aкo сe оимa урeђуjу питaоa oд знaшaja
зa зaщтиту прaвa грађана.
Члан 17.
Омбудсман кпнтинуиранп надгледа и прати примену међунарпдних угпвпра, стандарда и
прпписа из пбласти људских права и на пснпву прикупљених инфпрмација предлаже мере за
ппбпљщаое стаоа у пбласти защтите и унапређеоа људских права.
Члан 18.
Омбудсман спрпвпди истраживаоа какп би стекап увид у стаое људских права,
идентификпвап прпблеме и фпрмулисап преппруке у циљу пствариваоа, защтите и унапређеоа
људских права.
Члан 19.
Омбудсман је пвлащћен да грађане инфпрмище п прпписима и даје правне савете п
мпгућнпстима пствариваоа оихпвих права, упућујући пoднoсиoцa притужбe нa пoкрeтaоe
oдгoвaрajућeг прaвнoг пoступкa пред надлежним прганима, aкo je тaкaв пoступaк прeдвиђeн.

Члан 20.
Омбудсман је пвлащћен да јавнп преппруши разрещеое функципнера кпји је пдгпвпран за
ппвреду права грађана, пднпснп да иницира ппкретаое ппступка за утврђиваоа пдгпвпрнпсти
заппсленпг у пргану управе кпји је неппсреднп пдгпвпран за ушиоену ппвреду.
Aкo нaђe дa у рaдоaмa функциoнeрa или зaпoслeнoг у oргaну упрaвe имa eлeмeнaтa
кривишнoг или другoг кaжоивoг дeлa, Омбудсман je oвлaщћeн дa нaдлeжнoм oргaну пoднeсe
зaхтeв, oднoснo приjaву зa пoкрeтaоe кривишнoг, прeкрщajнoг или другoг oдгoвaрajућeг пoступкa.
Члан 21.
Омбудсман пoднoси Скупщтини рeдoвaн гoдищои извeщтaj у кoмe сe нaвoдe пoдaци o
aктивнoстимa у прeтхoднoj гoдини, пoдaци o уoшeним нeдoстaцимa у рaду oргaнa упрaвe, даје се
oпщта oцeна рaдa oргaнa упрaвe сa стaнoвищтa примeнe прoписa, кao и прeдлoзи зa пoбoљщaоe
пoлoжaja грaђaнa у oднoсу нa oргaнe упрaвe.
Извeщтaj сaдржи ппдатке п брojу и структури притужби, уoшeнe прoпустe и прeпoрукe зa
оихoвo oтклaоaоe, кao и критикe и пoхвaлe пojeдиним oргaнимa упрaвe и функциoнeримa.
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Извещтај садржи ппсебне делпве за пбласти права наципналних маоина, права детета и
права пп пснпву равнпправнпсти пплпва. Ппсебне делпве извещтаја састављају заменици
пмбудсмана.
Извeщтaj o рaду сe пoднoси нajкaсниje дo 31. мaртa за претхпдну гпдину и oбjaвљуje на
званишнпј интернет страници Ппкрајинскпг защтитника грађана-пмбудсмана.
Нa зaхтeв oмбудсмaнa, Скупщтинa ћe стaвити нa днeвни рeд извeщтaj из стaвa 1. oвoг
шлaнa и рaспрaвљaти o оeму.
Омбудсман мпже да ушествује у расправи п извещтају.
Члан 22.
Омбудсман мпже да ппднесе ппсебан извещтај Скупщтини акп пцени да тп захтевају
нарпшитп важни разлпзи или, акп Скупщтина тражи такав извещтај.
Ппсебан извещтај се oбjaвљуje на званишнпј интернет страници Ппкрајинскпг защтитника
грађана-пмбудсмана.
Члан 23.
Омбудсман пбавещтава надлежне пргане и щиру јавнпст п крщеоу људских права и издаје
саппщтеоа п крщеоу права грађана.
Члан 24.
Омбудсман прганизује саветпваоа и кампаое у пбласти пбразпваоа п људским правима и
питаоима пд знашаја за пствариваое људских права и ушествује у оихпвпм раду.
Члан 25.
Омбудсман je oвлaщћeн дa прeд Устaвним судoм пoкрeнe пoступaк зa oцeну устaвнoсти и
зaкoнитoсти зaкoнa, других прoписa и oпщтих aкaтa.
Члан 26.
Омбудсман има правп да присуствује свим седницама Скупщтине и скупщтинских пдбпра
и правп да ушествује у скупщтинскпј расправи када се расправља п питаоима из оегпве
надлежнпсти.
Члан 27.
Омбудсман сарађује и размеоује искуства са другим пмбудсманима у земљи и
инпстранству и мпже да буде шлан дпмаћих и међунарпдних удружеоа пмбудсмана.
Члан 28.
Омбудсман сарађује са Зaщтитникпм грaђaнa Републике Србије у oбaвљaоу пoслoва
Нaциoнaлнoг мeхaнизмa зa прeвeнциjу тoртурe и рeдoвнп пoсeћује мeстa гдe сe нaлaзe лицa
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лищeнa слoбoдe, рaди прeвeнциje тoртурe и других сурoвих нeљудских или пoнижaвajућих кaзни
и пoступaкa.
Члан 29.
Заменик пмбудсмана за прaвa нaциoнaлних мaоинa щтити права наципналних маоина и
пвлащћен је да кпнтрплище рад пргана управе у пбластима пствариваоа и унапређеоа права
наципналних маоина.
Заменик пмбудсмана за права детета щтити права детета и oвлaщћeн је дa кoнтрoлищe
рад пргана управе у пбластима пствариваоа и унапређеоа права детета.
Заменик oмбудсмaнa за равнпправнпст пплпва щтити грађане пп пснпву равнпправнпсти
пплпва и oвлaщћeн је дa кoнтрoлищe рад пргана управе у пствариваоу и унапређеоу
равнпправнпсти жена и мущкараца.
Овлащћеоа из шл. 15-28, пднпсе се и на заменике пмбудсмана, у пквирима оихпве
пбласти рада.
Члан 30.
Омбудсман пбавља друге ппслпве у складу са закпнпм, пдлукама и другим актима
Скупщтине.
IV ППСТУПАК
Члан 31.
Омбудсман пoкрeћe пoступaк пo притужби грaђaнa или пo сoпствeнoj инициjaтиви на
пснпву сазнаоа из других извпра, када пцени да ппстпји или је ппстпјала ппвреда права грађана
пд стране пргана управе.
Пoд пojмoм грaђaнин, у смислу пве пдлуке, пoдрaзумeвa се физишкo лицe кoje je дoмaћи
држaвљaнин, и свaкo физишкo лицe стрaни држaвљaнин, кao и свaкo дoмaћe или стрaнo прaвнo
лицe o шиjим прaвимa и oбaвeзaмa oдлушуjу oргaни упрaвe из шлaнa 3. пве пдлуке.
Омбудсману се мпгу у име физишкпг лица пбратити и зaкoнски зaступник, пунoмoћник и
oвлaщћeнп лице oргaнa стaрaтeљствa, а када се ради п ппвреди права правнпг лица, лице
пвлащћенп за заступаое тпг правнпг лица. У имe и уз сaглaснoст лицa шиje je прaвo пoврeђeнo,
притужбу мoжe пoднeти и oргaнизaциja кoja сe бaви зaщтитoм људских прaвa или другo лице.
Члaн 32.
Притужбa сe мoжe пoднeти нajкaсниje у рoку oд jeднe гoдинe oд изврщeнe пoврeдe прaвa
грaђaнa, oднoснo oд пoслeдоeг пoступaоa, или прппущтаоа пргана да ппступи у вeзи сa
ушиоeнoм пoврeдoм прaвa грaђaнa.
Изузетнп, пмбудсман мпже да ппступа пп притужби и накпн истека пвпг рпка у слушају да
прпцени да се ради п тежем пблику крщеоа људских права.
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Члан 33.
Услпв за ппкретаое ппступка је да је ппднпсилац прe пoднoщeоa притужбe пoкущaп дa
зaщтити свoja прaвa у oдгoвaрajућeм прaвнoм пoступку и да су исцрпљена сва правна средства,
oднoснo да нe пoстojи прaвнo срeдствo зa oтклaоaоe пoврeдe нa кojу пoднoсилaц укaзуje.
У слушају да није испуоен услпв из става 1 пвпг шлана Омбудсман ћe упутити пoднoсиoцa
притужбe нa пoкрeтaоe oдгoвaрajућeг прaвнoг пoступкa, aкo je тaкaв пoступaк прeдвиђeн, и нeћe
пoкрeтaти пoступaк дoк нe буду исцрпљeнa свa прaвнa срeдствa.
Изузeтнo, Омбудсман мoжe да ппкрене пoступaк и акп ппднпсилац није ппкущап да
защтити свпја права, пднпснп и прe нeгo щтo су исцрпљeнa свa прaвнa срeдствa, aкo сe притужбa
пoднoси збпг незакпнитпг рада, неппщтпваоа нашела и правила управнпг ппступка, неппщтпваоа
прaвилa етишкпг пoнaщaоa и непримеренпг ппхпђеоа заппслених према грађанима.
Члан 34.
Омбудсман нe пoступa пo aнoнимним притужбaмa.
Изузeтнo, aкo смaтрa дa у aнoнимнoj притужби имa oснoвa зa пoступaоe, Омбудсман
мoжe пoкрeнути пoступaк пo сoпствeнoj инициjaтиви.
На захтев ппднпсипца притужбе, у нaрoшитo oпрaвдaним слушajeвимa, пмбудсман мoжe
oргaну упрaвe да нe oткриje идeнтитeт пoднoсиoцa притужбe.
Члaн 35.
Притужба се ппднпси у писменпм пблику, укљушујући све нашине електрпнске
кпмуникације, без ппсебнп утврђене фпрме и не ппдлеже плаћаоу таксе или накнаде.
Изузетнп, притужба мпже да се изјави и усменп у записник.
Лица лищена слпбпде имају правп да притужбу ппднесу у запешаћенпј кпверти. Заппслени
у устaнoвaмa у кojимa сe нaлaзe лицa лищeнa слoбoдe прeдстaвку лицa лищeнoг слoбoдe бeз
oтвaрaоa и зaдржaвaоa и бeз oдлaгaоa, дoстaвљају Омбудсмaну.

Члaн 36.
Притужбa сaдржи нaзив oргaнa нa шиjи сe рaд oднoси, oпис пoврeдe прaвa, шиоeницe и
дoкaзe кojи пoткрeпљуjу притужбу, пoдaткe o тoмe кoja су прaвнa срeдствa искoрищћeнa и пoдaткe
o пoднoсиoцу притужбe.
Члaн 37.
Омбудсман je дужaн дa пoступи пo свaкoj притужби изузев:
1) aкo прeдмeт нa кojи сe oднoси притужбa нe спaдa у нaдлeжнoст Омбудсманa,
2) акп је притужба ппднета накпн истека рпка за ппднпщеое, а није испуоен услпв из
шлана 32. став 2. пве пдлуке,
3) aкo je притужбa пoднeтa прe упoтрeбe свих рaспoлoживих прaвних срeдстaвa, a
нису испуоeни услoви из шлaнa 33. стaв 3. oве пдлуке,
4) aкo je притужбa aнoнимнa, a нису испуоeни услoви из шлaнa 34. стaв 2 oве пдлуке,
5) aкo притужбa нe сaдржи пoтрeбнe пoдaткe зa пoступaоe, a пoднoсилaц нeдoстaтке
нe oтклoни ни у нaкнaднoм рoку oдрeђeнoм зa дoпуну притужбe.
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Када Омбудсман нађе да нема пснпва да ппступа, пбавестиће п тпме ппднпсипца
притужбе и пбразлпжити разлпге неппступаоа.
У слушају да ппднпсилац притужбе пдустане пд исте, ппступак ће се пбуставити. Изузетнп,
ппступак ће се наставити акп сe притужбa ппднпси збпг незакпнитпг рада, неппщтпваоа нашела и
правила управнпг ппступка, неппщтпваоа прaвилa етишкпг пoнaщaоa и непримеренпг ппхпђеоа
заппслених према грађанима.
Члaн 38.
O пoкрeтaоу и зaврщeтку пoступкa Омбудсман oбaвeщтaвa пoднoсиoцa притужбe, кao и
oргaн упрaвe на шији се рад притужбa пднпси.
Члaн 39.
Oргaн упрaвe oбaвeзaн je дa oдгoвoри нa свe зaхтeвe Омбудсмана и дa му дoстaви свe
трaжeнe инфoрмaциje и списe у рoку кojи oн oдрeди, a кojи нe мoжe бити краћи пд 5 нити дужи oд
15 дaнa.
Oргaни упрaвe имajу oбaвeзу дa сaрaђуjу сa Омбудсманпм и дa му oмoгућe приступ
прoстoриjaмa и стaвe нa рaспoлaгaоe свe пoдaткe кojимa рaспoлaжу, a кojи су oд знaшaja зa
пoступaк кojи вoди, oднoснo зa oствaрeоe циљa оeгoвoг прeвeнтивнoг дeлoвaоa, бeз oбзирa нa
стeпeн оихoвe тajнoсти, oсим кaдa je тo у супрoтнoсти сa зaкoнoм.
Омбудсман имa прaвo дa oбaви рaзгoвoр сa свaким зaпoслeним у oргaну упрaвe кaдa je тo
oд знaшaja зa пoступaк кojи вoди.
Омбудсман и заменици пмбудсмана дужни су дa и нaкoн прeстaнкa функциje шувaју кao
тajну пoдaткe дo кojих су дпщли у врщeоу функциje.
Oбaвeзa шувaоa тajнe oднoси сe и нa зaпoслeнe у Струшнoj служби Ппкрајинскпг
защтитника грађана-пмбудсмана.
Члан 40.
Функципнери и рукпвпдипци у прганима управе дужни су да приме пмбудсмана на оегпв
захтев најкасније у рпку пд 8 дана пд дана упућиваоа писменпг захтева.
Члaн 41.
Aкo oргaн управе прoтив кojeг je пoднeтa притужбa сaм oтклoни нeдoстaткe у тпку
ппступка, Омбудсман ћe o тoмe oбaвeстити пoднoсиoцa притужбe и пбуставити ппступак.
Члaн 42.
Нaкoн утврђивaоa свих рeлeвaнтних шиоeницa и oкoлнoсти Омбудсман мoжe oбaвeстити
пoднoсиoцa притужбe дa je притужбa нeoснoвaнa или мoжe утврдити дa су пoстojaле
неправилнпсти у рaду oргaнa упрaвe.
Aкo нaђe дa су пoстojaле неправилнпсти у рaду oргaнa упрaвe, Омбудсман пргану упућује
мищљеое.
Aкo нaђe дa су пoстojале такве неправилнпсти, пднпснп ппследице неправилнпсти кпје се
мпгу птклпнити, Омбудсман ће ппред мищљеоа, пргану упутити и преппруку o тoмe кaкo да се
неправилнпст, пднпснп оене ппследице oтклoне.
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Oргaн упрaвe je дужaн дa, нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoбиjaоa мищљеоа или
прeпoрукe, oбaвeсти Омбудсмана o предузетим мерама.
Aкo oргaн упрaвe нe пoступи пo прeпoруци, Омбудсман мoжe o тoмe дa oбaвeсти jaвнoст,
неппсреднп вищи прган, Скупщтину, Ппкрајинску владу пднпснп ппщтинскп/градскп веће.
Члaн 43.
Oдрeдбe шл. 31 - 42 пве пдлуке схoднo сe примeоуjу и нa пoступaк кojи Омбудсман
пoкрeнe пo сoпствeнoj инициjaтиви.
Члaн 44.
Пoрeд прaвa нa пoкрeтaоe и вoђeоe пoступкa, Омбудсман имa прaвo дa пoсрeдoвaоeм и
дaвaоeм сaвeтa и мищљeоa o питaоимa из свoje нaдлeжнoсти дeлуje прeвeнтивнo, у циљу
унaпрeђeоa рaдa oргaнa упрaвe и унaпрeђeоa зaщтитe људских прaвa и слпбпда.

V СТРУЧНА СЛУЖБА И СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 45.
Омбудсман пбразује струшну службу за пбављаое струшних и административнп-технишких
ппслпва.
Струшнпм службпм рукпвпди директпр службе.
Директпра струшне службе ппставља и разрещава пмбудсман.
Омбудсман мпже пдлушити да ппјединим струшним сарадницима ппвери пдређена
пвлащћеоа кпја ће врщити у оегпвп име.
На директпра и заппслене у струшнпј служби примеоују се прпписи п радним пднпсима и
платама у ппкрајинским прганима.
Омбудсман дпнпси пдлуке п засниваоу и престанку раднпг пднпса заппслених и
пствариваоу права из раднпг пднпса.
Члан 46.
Oмбудсмaн имa прaвo нa плату у висини плате ппкрајинскпг секретара увећане за 20% а
заменици пмбудсмана у висини плате заменика ппкрајинскпг секретара увећане за 20%.
Члан 47.
Омбудсман и заменици пстварују права пп пснпву рада, у складу са прпписима п радним
пднпсима у ппкрајинским прганима.
Члан 48.
Омбудсман дпнпси ппслпвник п раду и акт п унутращопј прганизацији и систематизацији
радних места у Струшнпј служби Ппкрајинскпг защтитника грађана - пмбудсмана.
Акт п унутращопј прганизацији и систематизацији струшне службе дпнпси се уз претхпднп
прибављенп мищљеое Одбпра.
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Члан 49.
Средства за рад пмбудсмана пбезбеђују се у бучету АП Впјвпдине.
Обим и структуру средстава предлаже пмбудсман.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 50.
Накпн дпнпщеоа пве пдлуке oмбудсмaн и зaмeници пмбудсмана нaстaвљajу сa рaдoм дo
истeкa рoкa нa кojи су изaбрaни.
Ппступци кпји дп дана ступаоа на снагу пве пдлуке нису пкпншани пкпншаће се пп
пдредбама пве пдлуке.
Омбудсман је дужан да у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке усклади
ппслпвник п раду и акт п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места.
Члан 51.
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи Ппкрајинска скупщтинска пдлука п
Ппкрајинскпм пмбудсману (''Сл. лист АПВ'' брпј 23/02, 5/04, 16/05, 18/09-прпмена назива акта).
Члан 52.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине".

СКУПШТИНА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

01Брпј: 021-3
Нпви Сад, 23. септембар 2014. гпдина.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВПЈВПДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
( Pásztor István, s.k. )

Ташнпст птправка пверава:
САРАДНИК СКУПШТИНЕ,
Надежда Врзић
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На пснпву члана 31. алинеја 2 и члана 56.став 7. Статута Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
(''Службени лист АПВ брпј 20/2014)
Скупштина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, на седници пдржанпј 23. децембра 2014.
гпдине дпнела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ OДЛУКУ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
ПОКРАЈИНСКОМ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА-ОМБУДСМАНУ

Члан 1.

У Ппкрајинскпј скупштинскпј пдлуци п Ппкрајинскпм заштитнику грађана-пмбудсману
(„Службени лист АПВ“, брпј 37/2014), члан 46. меоа се и гласи:
„ Омбудсман има правп на плату у висини плате ппкрајинскпг секретара, а заменици
пмбудсмана у висини плате заменика ппкрајинскпг секретара.“

Члан 2.

Ова ппкрајинска скупштинска пдлуку ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у
"Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине".

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01Брпј: 021-3/14
Нпви Сад, 23. децембар 2014. гпдине

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István, s.k.)
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