На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник“, број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника Народне
скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12 – Пречишћени текст),
Народна скупштина Републике Србије, на Двадесет петој
посебној седници у Једанаестом сазиву, одржаној 15. јула 2019. године,
донела је

3АКЉУЧАК
поводом разматрања Редовног годишњег извештаја
Заштитника грађана за 2018. годину
1. Народна скупштина оцењује да је Заштитник грађана својим
Редовним годишњим извештајем за 2018. годину, кроз целовито
представљање активности Заштитника грађана у извршавању уставних и
законских надлежности, дао општу оцену стања и квалитета
остваривања и заштите права грађана пред државним органима, стање
државне управе и јавног сектора у целини, указујући на неопходне
системске промене кроз изградњу и јачање институција, у циљу
унапређења владавине права, поштовања људских и мањинских права и
остваривања права грађана.
2. Народна скупштина, полазећи од оцене Заштитника грађана
о положају грађана у односу на органе управе, препоручује Влади да
настави са континуираним: надзором над радом судске управе, јавних
извршитеља и доследном применом прописа којима је регулисано
поступање по притужбама на њихов рад; унапређивањем комуникације
са грађанима; надзором над доследном применом прописа у свим
областима; анализирањем ефеката примене закона, у циљу ефикасног и
законитог остваривања права грађана и унапређивања механизама за
заштиту њихових права.
3. Народна скупштина позива Владу да настави са
спровођењем реформе државне управе, посебно у домену
деполитизације, рационализације и професионализације државне
управе, што ће допринети ефикасној примени донетих закона у овој
области.
4. Народна скупштина позива Владу да у наредном периоду, у
складу са иницијативама и препорукама Заштитника грађана, предложи
Народној скупштини измене Закона о заштитнику грађана којима ће се
ускладити правни оквир за рад Заштитника грађана са уоченим
изазовима у досадашњем раду.
5. Надлежни одбори Народне скупштине ће, у вршењу своје
законодавне и контролне функције, пратити рад извршних органа са
становишта поштовања препорука Заштитника грађана и овог закључка.
6. Народна скупштина позива Владу да континуирано
извештава Народну скупштину о спровођењу ових закључака.
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7. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
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