
 

Организацију Дискусије о Нацрту закона о Заштитнику грађана подржава Тим Уједињених 
нација за људска права у Србији 

  

 

Дискусија о Нацрту закона о Заштитнику грађана 

14. мај 2021. године у 10 чaсова, Кућа Уједињених нација у Србији 

 

Поштовани/а, 

Комитет правника за људска права - ЈУКОМ и Београдски центар за људска права Вас 

позивају на Дискусију о Нацрту Закона о Заштитнику грађана која ће се одржати у петак, 

14. маја 2021. године у 10 часова у Кући Уједињених нација у Србији, а коју ће 

заинтересована јавност имати прилику да прати путем Зоом платформе.  Јавна расправа  о 

Нацрту закона који је израдила Радна група Министарства државне управе и локалне 

самоуправе је у току, а рок за достављање коментара и сугестије је 18. мај 2021. године. 

Закон о Заштитнику грађана се усваја у оквиру Акционог плана за Поглавље 23 ради јачања 

независности и ефикасности рада ове институције, а у складу са међународним 

препорукама. Догађај ће бити прилика да се широј јавности представи Нацрт Закона о 

Заштитнику грађана, те да се отвори стручна дискусија са закључцима за евентуално 

унапређење текста Нацрта. 

Ваше присуство или присуство представника/ца Ваше организације можете да пријавите 

електронским путем најкасније до 12 часова у четвртак, 13. маја, на office@yucom.org.rs или 

телефоном на 011/3344-425, након чега ће Вам бити прослеђен линк за присуствовање 

презентацији путем Зоом платформе. У прилогу Вам достављамо нацрт агенде догађаја, 

текст и образложење Нацрта закона о Заштитнику грађана. 

 

Срдачно,  

Комитет правника за људска права –ЈУКОМ и Београдски центар за људска права 
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Организацију Дискусије о Нацрту закона о Заштитнику грађана подржава Тим Уједињених 
нација за људска права у Србији   

 

Дискусија о Нацрту Закона о Заштитнику грађана 

14. мај 2021. године, 10 часова 

Онлајн: Зоом платформа 

 

10:00 – 10:20 

Уводна излагања 

 

• Маја Мачужић Пузић, Државни секретар Министарства државне 
управе и локалне самоуправе 

• Заштитник грађана (чека се потврда) 

• Милан М. Марковић, шеф Тима Уједињених нација за људска 
права у Србији  

• Соња Тошковић, извршна директорка Београдског центра за 
људска права 

Модераторка: адв. др Катарина Голубовић, председница Комитета 
правника за људска права-ЈУКОМ 

 

 

10:20 – 11:20 

 

Представљање Нацрта закона о Заштитнику грађана и осврт на 
предложена решења 

• Маја Мачужић Пузић, Државни секретар Министарства државне 
управе и локалне самоуправе 

• Заштитник грађана (чека се потврда) 

• Проф. др Весна Петровић 

• Проф. др Стеван Лилић 

• др Катарина Голубовић 

11:20-12:00 Дискусија 

 

 


