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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                       
НАРОДНА СКУПШТИНА 
Трг Николе Пашића 13 
11000 БЕОГРАД 
             

 
-Владимир др Орлић, председник- 

 
 
Предмет: Иницијатива за расписивање јавног позива свим заинтересованим лицима да се 
пријаве за кандидата за Заштитника грађана   
 
 
Поштовани господине Орлићу,  
 
Према јавно доступним подацима који се налазе на званичној веб презентацији Заштитника 
грађана, мр Зоран Пашалић је 20. јула 2017. године одлуком Народне скупштине изабран за 
Заштитника грађана Републике Србије1. Истог дана он је пред народним посланицима 
положио заклетву чиме је, сагласно члану 8. став 1. тада важећег Закона о Заштитнику 
грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 54/07), ступио на дужност на коју је изабран. 
 
Поступак његовог избора спроведен је на основу члана 6. став 4. тада важећег Закона о 
Заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 54/07) који је предвиђао да се 
Заштитник грађана бира на време од пет година, уз могућност да исто лице може бити највише 
два пута узастопно бирано на ову функцију. 
 
Члан 48.  сада важећег Закона о Заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 105/2021) 
прописује да Заштитник грађана и заменици Заштитника грађана који су изабрани према 
одредбама раније важећег закона настављају да врше функције до истека мандата на које су 
изабрани, са могућношћу да буду поново изабрани на исте функције у складу са одредбама сада 
важећег закона. На основу тога видљиво је да је мандат мр Зорана Пашалића као Заштитника 
грађана, применом општеприхваћених правила о рачунању рокова, престао 20. јула 2022. 
године.  
 
То истовремено значи да је сагласно члану 6. ставови 3. и 4. Закона о Заштитнику грађана 
("Службени гласник РС", бр. 105/2021), који предвиђа знатно унапређену процедуру избора 
у односу на свог претходника, председник Народне скупштине претходног тј. Дванаестог 
сазива Народне скупштине био дужан да најкасније 180 дана пре горе наведеног датума 
распише јавни позив свим заинтересованим лицима да се пријаве за кандидата за 
Заштитника грађана. Међутим, претрагом званичне веб презентације Народне скупштине 
нисмо успели да пронађемо податак да је председник Народне скупштине испунио своју 
обавезу и јавни позив објавио на веб презентацији Народне скупштине, што је један од два 
обавезна начина на који став 4. наведеног члана обезбеђује јавност поступка избора 
Заштитника грађана. 
 
Због тога Вас позивамо, имајући у виду улогу и значај Заштитника грађана за заштиту и 
унапређење права грађана, да у складу са овлашћењима која имате као председник 

                                                 
1 https://www.ombudsman.rs/index.php/o-nama/zastitnik-gradjana  
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Народне скупштине без одлагања обезбедите да Народна скупштина распише јавни позив 
свим заинтересованим лицима да се пријаве за кандидата за Заштитника грађана, као и да он 
буде истог дана објављен како на званичној веб презентацији Народне скупштине тако и у 
најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.  
 
 
дана 28. октобра 2022. године  

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 
 


