
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

21 – 71 / 09
Б е о г р а д

дел.бр.   9536     датум 04. 11. 2009

На основу члана 18. ст. 4 и члана 24. ст. 2. Закона о Заштитнику грађана ('' Сл. гласник РС'', 
бр. 79/2005  и  54/2007,  у  циљу  унапређења  остваривања  равноправности  свих  грађана, 
људских и мањинских слобода и права Заштитник  грађана  даје 

МИШЉЕЊЕ
о 

потреби прихватања амандмана групе народних посланика посланичке групе Мањина на 
Предлог закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.

...

Заштитник грађана става је да је усвајање амандмана групе народних посланика који 
припадају  посланичкој  групи  Мањина  на  члан  2.  Предлога  закона  потребно  ради 
очувања  достигнутог  степена  и  даљег  остваривања  мањинских  права  у  локалним 
самоуправама, а да то не угрожава основни циљ закона.

...

Посланичка група Мањина затражила је од Заштитника грађана да размотри и подржи 
усвајање амандмана које поднела на члан 2. Предлога закона о одређивању максималног 
броја запослених у локалној администрацији.

Предлог  закона  прописује  критеријуме  за  смањивање  броја  запослених  у 
администрацијама јединица локалне самоуправе  до њиховог  максималног  броја,  што  је 
циљ у погледу кога постоји општа сагласност. Међутим, приликом утврђивања потребног 
броја  запослених  у  локалној  администрацији  предлог  не  уважава  чињеницу  да  у 
Републици Србији  постоје  јединице  локалне  самоуправе  са  мултиетничком структуром 
становништва у којима су језик и писмо припадника националних мањина у службеној 
употреби и да те јединице локалне самоуправе морају обезбедити функционисање својих 
органа и на језицима мањина који су у сл. употреби.

Имајући у виду да службена употреба језика и писма припадника националних мањина 
подразумева,  између  осталог  употребу  језика  националне  мањине  у  комуникацији  са 
органима  који  врше  јавна  овлашћења,  издавање  јавних  исправа,  вођење  службених 
евиденција  и  збирки  личних  података,  вођење  управних  поступака  на  језицима 
националних мањина и сл., а чиме се омогућава правилно остваривање и заштита свих 
других права пред органима локалне самоуправе, потребно је обезбедити да у органима 
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јединица локалне самоуправе буде запослен одговорајући број извршилаца који познају 
језик и писмо националне мањине који су у службеној употреби.

Амандманом  се,  као  критеријум  приликом  смањивање  броја  запослених,  односно 
утврђивања  статуса  нераспоређеног  запосленог  у  администрацијама  јединица  локалне 
самоуправе,  уводи и знање језика и писма припадника националних мањина који су у 
службеној употреби. На тај начин се доприноси очувању језичког и културног идентитета 
и посебности, односно, унапређењу, гледано са становишта грађанске државе, интеграције 
припадника  националних  мањина  у  друштво  и  остварује  циљ  предлагача  закона. 
Истовремено,  амандманом  се  уважава  објективна  нужност  да  број  запослених  у 
мултиетничким једницама  локалне самоуправе,  због потребе обезбеђивања кадрова са 
знањем мањинских језика у сл. употреби, буде већи од начелно прописаног броја за све 
друге јединице локалне самоуправе.

Заштитник грађана сматра да би закон ове врсте требао да у  себи садржи корективни 
механизам којим се штити и омогућава равноправност и остваривање права припадника 
националних мањина. 

Заштитник грађана  је при давању овог мишљења узео у обзир: Устав Републике Србије, 
Закон о заштити права и слобода националних мањина,  Закон о службеној употреби јазика 
и  писма,  као  и  ратификоване  међународне  конвенције  о  људским  правима,  бројне 
документе Уједињених нација,  Савета Европе и Организације  за  европску безбедност  и 
сарадњу.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саша Јанковић

Доставити :
- Влади Републике Србије
- Народној скупштини Републике Србије
- у списе предмета
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