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Б е о г р а д

дел.бр. 9844   датум 16.06.2010.

На основу чл. 29. ст.  1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 54/07), 
након  спроведеног  поступка  контроле  законитости  и  правилности  рада  Центра  за 
социјални рад из П..., покренутог по сопственој иницијативи, Заштитник грађана вас 

О б а в е ш т а в а
о

з а в р ш е т к у  п о с т у п к а
. . .

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости 
и правилности рада Центра за социјални рад из П... и на основу утврђених чињеница стао 
на становиште да је Центар начинио пропусте у раду на штету Г.Л. и деце В. и С.К. У складу 
са законским овлашћењима, Заштитник грађана је 05. 11. 2009. године Центру за социјални 
рад из П... упутио препоруку за отклањање утврђених неправилности у раду. 

Поступајући по препоруци, Центар за социјални рад из П... је, својим актима бр. 0256099-
22970/09 од 20. 11. 20009 год. и бр. 0256099-4822/10 од 29. 04. 2010. год. обавестио Заштитника 
грађана да је у свему поступио по препоруци, достављајући истовремено копију службених 
докумената о предузетим мерама. 

Из  достављених  аката  са  прилозима  произилази  да  је  Центар  за  социјални  рад  из  П... 
спровео стручни поступак, сачинио план услуга и мера ради заштите Г.Л. и деце В. и С.К. и 
спровео поступак ради утврђивања појединачне одговорности стручних радника, у свему на 
начин како је то Заштитник грађана препоручио. 

Налазећи да је  Центар за социјални рад из П...у свему поступио у складу са препоруком 
Заштитника грађана, овај орган је стао на становиште да су се стекли услови да се поступак 
контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад из П... оконча.
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