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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРЕБИЊЕ
н/р директора

ПРЕДМЕТ: Препорука - Доношење одговарајућег управног акта

Поштовани,
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је пријаву-жалбу ***, мајке дјетета
*****, а везано за право дјетета на издавање путне исправе и путовања.
Из пријаве-жалбе произилази да се мајка обраћала Центру за социјални рад Требиње
у више наврата, и то 17.01.2019.,06.12.2018.,14.11.2018. и 21.05.2018., подносећи
захтјев за путовање и издавање путне исправе за малољетно дијете, те да је Центар
на сваки захтјев доставио обавјештење да нема надлежност за поступање приликом
давања сагласности за путовање у иностранство нити издавање путне исправе
малољетном *****.
Законом о социјалној заштити, („Службенигласник Републике Српске“ број 37/12 и
90/16)( члан 65) утврђено је, да се поступак за остваривање права из овог закона,
води по одредбама закона који прописује управни поступак, ако овим законом није
другачије одређено.
Законом о општем управном поступку („Службенигласник Републике Српске“број
13/02, 87/07 , 50/10, 66/18)утврђено је, да на основу одлучних чињеница утврђених у
поступку орган надлежан за рјешавање доноси рјешење о управној ствари која је
предмет поступка(члан 190), односно да се закључком одлучује о питањима која се
тичу поступка и о оним питањима која се као споредна појаве у вези са
спровођењем поступка, а која се не рјешавају рјешењем (члан 208),те да се
рјешење мора доставити странци у оригиналу или овјереном препису (члан 194).
Упутством о правном средству као саставном дијелу рјешења, странка се обавјештава
да ли против рјешења може изјавити жалбу или покренути управни спор или други
поступак пред судом, коме се и у ком року жалба предаје, као и да се жалба може
изјавити и на записник (члан 198).
Имајући у виду да Центар за социјални рад Требиње поступајући по захтјеву странке
није донио одговарајући управни акт, већ је о захтјеву странке „одлучио“
обавјештењем, Омбудсман за дјецу,на основу члана 9.Закона о Oмбудсману за дјецу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 103/08 и 70/12) предлаже,

-

да у конкретном предмету Центар поступи у складу са Законом о општем
управном поступку, што значи да, поступајући по захтјеву странке одлучи на
начин да донесе одговарајући управни акт и тиме омогући странци ако није
задовољна донесеним управним актом улагање жалбе и вођење одговарајућег
поступка.

Очекујемо да Институцију у складу са чланом 9.Закона о омбудсману за дјецу у року од
10 дана обавијестите о мјерама које сте предузели.
С поштовањем,
Замјеник омбудсмана за дјецу
др Нада Граховац
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