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Поштовани господине Цветковићу и чланови Владе Републике Србије,
Обраћам Вам се због потребе за потпунијим извршавањем међународних обавезa
Републике Србије и применом одредбе члана 77. став 2. Устава, којом је успостављена
обавеза да се при запошљавању у државним органима, јавним службама, органима
аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе води рачуна о националном
саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина.
Закон о заштити права и слобода националних мањина, Закон о државним
службеницима, Закон о судијама, Закон о јавном тужилаштву и други прописи
предвиђају обавезу да се при запошљавању, у највећој могућој мери, води рачуна о
националном саставу запослених, с циљем повећавања учешћа националних мањина у
органима државне управе, покрајинским органима, органима локалне самоуправе и
правосудним органима.
Претпоставка праћења испуњавања ових законских обавеза и планирања мера јесте
податак о стварној националној структури запослених у државним органима. С обзиром
на то да већина државних органа не води такву евиденцију, због чињенице да формулар
који им доставља Служба за управљање кадровима (у даљем тексту СУК) нема рубрику о
националној припадности запослених, упутио сам СУК-у одговарајућу Препоруку (у
прилогу).
У одговору на Препоруку, СУК је указала да не постоји изричит правни основ за увођење
евиденције о националној припадности запослених у државним органима, а имајући у
виду посебну осетљивост таквих података, у складу са Законом о заштити података о
личности.
На састанку одржаном 9. марта 2010. године, обавештени смо о мерама које је СУК по
препоруци предузео – подношењу иницијативе за измену Закона о државним
службеницима, која је усвојена, као и обраћању Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности, који је својим мишљењем (у прилогу) потврдио
став СУК о неопходности изричитог законског утврђивања правног основа за вођење
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евиденције о националној припадности запослених у државним органима, у складу са
одредбама Устава.
Завређује пажњу чињеница да податке о националној структури запослених, упркос
недостатку изричитог основа у закону, већ само на основу уставне одредбе, воде како
органи АП Војводина, тако и поједини државни органи, као што су Министарство
унутрашњих послова, Министарство одбране, Министарство спољних послова или
Управа царина, Управа за трезор, Пореска управа и други органи.
Због свега наведеног, а у складу са чл. 18. ст. 2 Закона о Заштитнику грађана, који
овлашћује овај орган да пред Народном скупштином и Владом иницира измене и допуне,
односно доношење нових закона, других прописа и општих аката, када сматра да је то од
значаја за остваривање и заштиту права грађана, подносим

ИНИЦИЈАТИВУ

За измене и допуне Закона о државним службеницима и других закона, којим би се
ближе уредило остваривање Уставом загарантованог права грађана, односно обавезе
државних органа, јавних служби, органа аутономне покрајине и јединица локалне
самоуправе да при запошљавању воде рачуна о националном саставу становништва и
одговарајућој заступљености припадника националних мањина, тако што би се законима
прописао начин вођења евиденција о националној припадности запослених и уредила
друга потребна питања.
Подразумева се да овај орган стоји на располагању да, у току припреме прописа, у складу
са чл. 24. ст. 2. Закона о Заштитнику грађана - давањем савета и мишљења о питањима из
своје надлежности, допринесе потпунијем и правилнијем остваривању циља инцијативе.
С поштовањем,

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саша Јанковић
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