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Републички Заштитник грађана посетио Краљево 
 

Краљево је један од градова у коjeм jе заштитник грађана мр Зоран 
Пашалић спровеo пројекат „Повећање доступности заштитника грађана грађанима 
који живе у унутрашњости Србије“, који се спроводи захваљујући финансијскоj 
подршци Владе Републике Бугарске, а посредством Амбасаде Републике 
Бугарске у Републици Србији.  

Циљ пројекта је да се повећа свест јавности о људским правима и унапреди 
видљивост и доступност Заштитника грађана као расположивог механизма за 
заштиту права грађана у локалним срединама. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је, након састанка са 
заштитником грађана мр Зораном Пашалићем, изразио задовољство што је 
заштитник грађана посетио Краљево и што су Краљевчани имали прилику да 
лично разговарају са њим.  

„Доласком заштитника грађана омогућено је грађанима Краљева да у свом 
граду причају о проблемима, да не морају да одлазе за Београд и на тај начин 
праве путне трошкове. Ово је јако добра политика Заштитника грађана да 
разговара и са грађанима, али и са локалном самоуправом, како бисмо пронашли 
начин за решавање проблема грађана. На састанку смо разговарали и о 
системским проблемима, о томе шта је неопходно решавати у погледу 
нормативних аката, али смо причали и о појединачним случајевима“, изјавио је 
Терзић, па додао да ће заједно радити на решавању проблема Краљевчана и 
изразио наду да ће у томе имати много успеха. 

„Град Краљево је донео велики број одлука, првенствено из области 
социјалне заштите. Град обезбеђује финансијска средства за четврти, пети, шести 
и сваки следећи покушај вантелесне оплодње, при чему је граница година жене 
чак 50. Такође, настојали смо да проширимо права из области социјалне заштите, 
да омогућимо домицилном становништву, али и интерно расељеним и избеглим 
лицима са подручја Босне и Хрватске, да добију станове односно да добију новац 
за куповину кућа и грађевински материјал. У томе смо имали сарадњу са 
Министарством социјалне политике, са Комесаријатом за избеглице и трудићемо 
се да добром сарадњом са Заштитником грађана решавамо све друге проблеме 
односно да мењамо нормативна акта која је неопходно променити. Град Краљево 
настоји да промену сваког закона и сваког другог акта примени и у својим 
одлукама, односно да оног тренутка када видимо да је неопходно мењати неку 
одлуку, како бисмо изашли у сусрет својим грађанима, то одмах урадимо на првој 
седници Градског већа и на првој седници Скупштине града Краљева“, појаснио је 
Терзић. 

Заштитник грађана Зоран Пашалић је рекао да је ово још једна у низу 
посета институције Заштитника грађана градовима Србије.  

„Изузетно нам је драго што постоји интерес за разговор са представницима 
институције Заштитника грађана и са мном лично, али и то да у сарадњи, што је 
био највећи део састанка са градоначелником и његовим сарадницима, одмах на 
лицу места решимо проблеме због којих су нам се грађани и обраћали“, истакао је 



Пашалић, па додао да, када неко дуго чека на решавање својих проблема, то 
често грађанима даје лош осећај и губе наду.  

 „Ово је прави начин да се грађани обрате нама, да се ми обратимо онима у 
локалној самоуправи који то могу да реше и да се ти проблеми реше или дају 
упутства како и за које време ће се тај проблем, због кога су нам се грађани 
обратили, решити. Права и тачна информација грађанима највише значи и због 
тога нам је јако драга ова сарадња“, изјавио је Пашалић, па додао да ће наставити 
сарадњу са Краљевом и убудуће, али и да „има много градова у Србији где 
морамо видети шта је локални проблем, а шта је оно што мучи већину грађана 
Србије“. 

„Економско-социјални проблеми су доминантни у свим градовима Србије, 
затим проблеми који су се могли решити преко неких других институција, то су 
углавном судови, иду јако споро, а ми нажалост немамо ингиренције да се 
мешамо у рад судске управе, у нади да ћемо и тај проблем решити. Ми те 
проблеме можемо решити једино ако извршна власт може да им помогне мимо 
овог поступка који воде, а често се деси да може, али све зависи од слуха локалне 
самоуправе“, истакао је Пашалић и нагласио да је институција Заштитника 
грађана увек имала подршку града Краљева, која је узајамна.  


