
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

11-955/09
Б е о г р а д

дел.бр.   9612     датум 06.11.09.

На основу чл. 138. ст. 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/06) и 
чланова 1. ст. 1. и 31. ст. 1. и 2. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“ бр. 
79/05  и  54/07),  у  поступку  контроле  законитости  и  правилности  рада 
Министарства .......Заштитник грађана

У Т В Р Ђ У Ј Е

У  Министарству  .........,   злоупотребом  надређеног  положаја  од  стране  појединих 
запослених,  нарушено  је  право  на  поштовање  достојанства  и  личног  интегритета 
војника  на  служењу  војног  рока  у  цивилној  служби  и  прекршени  су  прописи  о 
служењу војног рока у цивилној служби тако 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.

Ради отклањања пропуста, односно остварења права грађана, Заштитник грађана упућује 
Министарству ............

П Р Е П О Р У К У

Министар  ..........  ће својим актом обавестити 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  опоменути  на  обавезу  доследне  промене  прописа  о  цивилном 
служењу  војног  рока.  При  томе  је  потребно  посебно  истаћи  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.

Министарство ..........  обавестиће Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема 
ове  препоруке о поступању по њој.
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Разлози

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

Подносилац притужбе истакао је и да му је било речено да ће одбијање вршења било ког 
налога значити крај цивилне службе, да неће имати коме ефикасно да се жали, те да је 
имао  основа  да  верује  у  то,  тим  пре  што  су  и  други  војници  на  цивилном служењу 
добијали  сличне  „задатке“  и  да  то  нико  од  налогодаваца  није  крио.  Подносилац 
притужбе  идентификовао  је  у  притужби  оне  који  су  му  давали  некоректне  и 
поножавајуће налоге.

Подносилац  притужбе  поднео  је  уз  притужбу  копије  докумената  које  недвосмислено 
указују да је био ангажован за вршење приватних послова појединих лица. 

Oцењујући наводе притужбе и приложену документацију Заштитник грађана је нашао да 
притужба  испуњава  законом  предвиђене  услове  за  покретање  поступка  из  његове 
надлежности.  Ценећи све  околности,  Заштитник грађана је  уважио захтев  подносиоца 
притужбе  да  органу  управе  не  открије  његов  идентитет,  сходно  одредбама  29.  ст.  3. 
Закона о Заштитнику грађана.

Поступак пред Заштитником грађана по  поднетој  притужби вођен је  у  време важења 
Уредбе о вршењу војне обавезе („Сл. лист СРЈ“, бр. 36/94 и 7/98, „Сл. лист СЦГ“, бр. 37/03 
и 4/05 и „Сл. гласник РС“, бр. 6/07 и 86/07) и Упутства о примени одредаба Уредбе о 
вршењу војне обавезе („Сл. лист СРЈ“, бр. 36/94 и 7/98, „Сл. лист СЦГ“, бр. 37/03 и „Сл. 
војни лист“, бр. 8/05).

Захтеви  за  обављање  послова  које  је  подносилац  притужбе  добијао  и,  у  страху  од 
последица одбијања извршавао, такви су да се не могу подвести ни под једну делатност 
невојног карактера у домену одбрамбене припреме, а тиме ни под друштвено користан 
рад. 

У међувремену, 5. новембра 2009.  године, ступио је на снагу Закон о цивилној служби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/09), којим је у начелу предвиђена заштита лица на цивилном 
служењу војног рока, као и посебна тела и механизми  заштитите. Одредбама чл. 38. ст. 2. 
закона прописано је  да  је  организација  или установа у  којој  се  врши цивилна служба 
дужна да лицу у цивилној служби обезбеди рад на радно месту и у радној околини у 
којима  су  спроведене  мере  безбедности  и  здравља  на  раду,  заштиту  личног 
интегритета,  као  и  друге  облике  заштите,  у  складу  са  законом  и  општим  актом 
организације  или установе.  Такође,  чл.  66.  закона предвиђене су и казнене одредбе за 
организације  или установе,  као и одговорна лица у организацијама или установама у 
случајевима  када  се  према  лицу  у  цивилној  служби  поступало  на  недостојанствен,  
нехуман  или  понижавајући  начин.  Међутим,  у  прелазним  и  завршним  одредбама 
прописано  је  да  лица која  се  налазе  у  цивилној  служби даном ступања на снагу  овог 
закона, настављају да врше цивилну службу у складу са одредбама прописа по којима су 
упућени (чл. 67. ст. 1.), као и да ће се прописи за извршење овог закона донети у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу овог закона (чл. 68.). 
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Налазећи да притужба, њене околности и приложени документи јесу таквог карактера да 
им треба поклонити поверење, али и ценећи да је до кршења права притужиоца дошло 
због злоупотребе од стране појединаца, а не због неправилног рада органа,  Заштитник 
грађана је констатовао кршење права војника на цивилном служењу и дао препоруку за 
коју сматра да ће најефикасније зауставити постојеће неправилности и спречити нове. 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саша Јанковић

Доставити и:
- подносиоцу притужбе
- у списе предмета
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