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            На основу члана 114. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, бр. 88/08, 
143/2016 и 18/2019), члана 6. и 24. Одлуке о Локалном омбудсману града Ниша („Службени 
лист града Ниша“ број 47/21), поступајући по притужби С.М. из Медошевца Локална 
омбудсманка града Ниша,  упућује Градској управи за друштвене делатности 
 
 

П Р Е П О Р У К У 
 

Потребно је да Градска управа за друштвене делатности поступи у складу са својим 
овлашћењима и надлежностима прописаним чланом 7. Одлуке о организацији градских 
управа града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 114/2020 и 85/2021), на тај начин што 
ће контактирати притужиоца и дати му потребне податке, обавештења и упутства, о томе на 
који начин и пред којим органом може да оствари своја права која му припадају у складу са 
Законом о правима бораца, војних ивалида, цивилних ивалида рата и чланова њихових 
породица („Службени гласник РС“ бр. 18/2020), по основу решења Градске управе за 
друштвене делатности бр. 580/1-121-6890/2021-07 од 31.03.2021.године, којим му је признат 
статус борца II  категорије. 

Потребно је да Градска управа за друштвене делатности, у року од 15 (петнаест) дана 
од дана пријема препоруке достави Локалној омбудсманки града Ниша извештај о 
предузетим радњама ради отклањања недостатка, односно да достави обавештење о 
разлозима непоступања по препоруци. 

 Ова препорука биће објављена на Интернет страници Локалног омбудсмана града 
Ниша након уручења Градској управи за за друштвене делатности. 
 
 

                                                      О б р а з л о ж е њ е 
 

С. М. из Медошевца, поднео је Локалној омбудсманки града Ниша притужбу на рад 
Градске управе за друштвене делатности. У поднетој притужби навео је да му је решењем 
Градске управе бр. 580/1-121-6890/2021-07 од 31.03.2021.године признат статус борца II 
категорије у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида и 
чланова њихових породица( „Сл.Гласник РС“ бр. 18/2020). Даље наводи да сматра да би у 
складу са наведеним Законом требало да оствари нека права, да не зна  коме може да се 
обрати ради остваривања истих, а ово посебно имајући у виду да је по добијању решња од 



 
стране запослене у Градској управи за друштвне делатности добио инфорацију да нема 
никаква права и да решење које је добио ништа не значи. 

У циљу исптивања основаности поднет приутужбе, на захтев овог оргна достављене 
су информације Градскеу управе за друштевене делатности бр. 580-1239/2021 од 
09.09.2021.год, 580-1700 од 08.12.2021.год и 580-452/2021 од 24.05.2022.године. 

Из достављених информација произилази да у складу са Законом о правима бораца, 
војних ивалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник 
РС“ бр.18/2020) странка са признатим статусом борца II категорије има права на: 

-борачки додатак,уколико испуњава Законом прописане услове (право се остварује 
преко Градске управе за друштвене делатности) 
-право на посебан пензијски стаж (право се остварује преко РФ ПИО Ниш), 
-право на „Борачку споменицу“ (право се остварује преко Градске управе за 
друштвене делатности), 
-право борца на униформу (право се остварује преко Градске управе за друштвене 
делатности), 
-право на легитимацију (право се остварује преко Градске управе за друштвене 

делатности), 
-право на накнаду погребних трошкова – члановима породице након његове смрти 
(право се остварује преко Градске управе за друштвене делатности). 
Овом органу предочено је да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања доставило легитимације надлежној управи за лица којима је коначним 
решењем надлежног органа у Републици Србији признато својство борца, ратног војног 
инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног ивалида рата као и породицама палог 
борца и цивилних жртава рата. Такође, достављена је и информација да с обзриом да је 
Правилник о изменама и допунама правилника о легитимацији („Сл.Гласник 59/2021) донет 
у току 2021.године, а да су буџетом града Ниша за 2022.годину обезбеђена средства за 
финансирање већ постојећих права и бенефиција везаних за ову област, то Градска управа за 
друштвене делатности разматра могућност давања одговарајућих бенефиција поменутих 
категорија грађана на локалном нивоу како би се изашло са предлогом пре израде буџета за 
2023.годину и тако обезбедила одговарајућа финансијска средства за евентуалне 
бенефиције кроз измене одговарајућих локалних прописа који се баве овом области. 
 Одлуком о организацији градских управа града Ниша („Службни лист града Ниша бр. 
114/2020 и 85/2021) образују се градске управе за поједине области у утврђује њихов 
делокуруг, начин рада, начела унтурашње организације, права и дужности из радних односа, 
као и друга питања од значаја за рад управа. 

Чланом 7. Одлуке прописано је да су градске управе дужне да сваком грађанину 
обезбеде једнак положај и ефикасно остваривање права, обавеза и интереса, да су 
постављена лица и службеници у градским управа дужни да грађанима, правним лицима и 
другим субјетима омогуће: несметано, благовремено и ефикасано остваривање права, 
обавеза и правних интереса, да поштују достојанство личности и чувају углед органа Града, 
да дају потребне податке, обавештења и упутства, да разматрају представке, петиције и 
предлоге у вези са својим радом, да поступе по њима, предложе предузимање 
одговарајућих мера и о томе обавесте грађане, као и да сарађују са грађанима, правним 
лицима и другим странкама.      

Имајући у виду да Управа за друштвене делатности Града Ниша образована између 
осталог и за област социјално и борачко – ивалидске заштите, да је у складу са принципом 
добре управе орган дужан да поучи, позива и обавести странку на који начин може да 
оствари своје право, односно права то је у конкретном поступку неопходно да Градска 
управа за друштвене делатности контактира, позове странку, пружи јој све неопходне 
информације, односно поучи је која права, на који начин и пред којим органом може да 
оствари. 

Сходно члану 24. став 2. Одлуке о Локалном омбудсману града Ниша („Службени 
гласник РС“, број 47/2021), потребно је, да као субјект контроле, најкасније у року од 15 дана 
од дана добијања препоруке доставите Локалној омбудсманки града Ниша извештај о 



 
предузетим радњама ради отклањања недостатка, односно да је обавестите о разлозима 
због којих нисте поступили по препоруци.  
            Уколико субјект контроле не поступи по препоруци, Локална омбудсманка се може 
обратити јавности, односно Скупштини града Ниша и може и да препоручи утврђивање 
одговорности руководећег радника субјекта контроле. 
               
 
 
    

        ЛОКАЛНА ОМБУДСМАНКА 
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