ОБРАЗАЦ ПРИТУЖБЕ

ЛИЧНО
Подаци о лицу коме је повређено право
Име/Назив правног лица
Име једног родитеља
Презиме
Адреса
Телефон
E-mail

Слободан
Милутин
Јовановић
Ул. Његошева бр.7, Београд
063 7706568

slob.jovanovic@gmail.com

Остали подаци о подносиоцу (попуњавање ове рубрике није обавезно. Ову рубрику можете
попунити уколико сматрате да наведени подаци могу бити од значаја за решавање Ваше притужбе)

Датум рођења
Пол
Занимање
Националност
Држављанство

10.04.1953
мушки
пензионер
Српска
Српско

ПРЕКО ДРУГОГ ЛИЦА
Подаци о пуномоћнику/заступнику (ако за лице коме је повређено право притужбу подноси друго
лице)

Име
Презиме
Адреса
Телефон
E-mail
Врста права и слобода која су повређена
Право на повраћај ПДВ-а приликом увоза аутомобила

Орган или организација на које се односи притужба (адреса, телефон)
(Број предмета или регистарстки-деловодни број акта којим је повређено право)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА,
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом,
Број 483-00-00779/2017-15
Датум: 08.11.2017. године
Немањина 22-26
Београд

Додатне информације (име, презиме и функција службеника који је повредио право
подносиоца, место и датум учињене повреде)

Сажети опис повреде права. Наведите податке о поступку, акту (решење, закључак
и сл. са бројем и датумом доношења, уколико постоји) или радњи којима Вам је
повређено право
Ја сам инвалид са кумулативним телесним оштећењем од 100%. На основу овог
оштећења остварио сам одређена права , а сматрао сам да имам право на
повлашћени увоз аутомобила како је до скора било могуће.
Мој захтев за ослобађање од плаћања ПДВ-а на увоз аутомобила је одбијен, због
тога што је Влада републике Србије донела закључак да то право имају само
инвалиди који имају телесно оштећење од 100% само по једном основу.
Постављам питање како је могуће да да се прави разлика инвалида са истим
процентом телесног оштећења по основама инвалидности, да ли је то правно и
морално исправно.
Напомињем да сам ја инвалид са дуготрајним дијабетесом што је довело до
ампутације десне ноге. Такође имам уграђена три Бај-паса и пејсмејкер, као
последице инфаркта миокарда.
Све је ово проузроковало отежано кретање и аутомобил ми је неопходан за
обављање свакодневних активности. Увезао сам аутомобил са аутоматским мењачем
који се прилагођава за вожњу инвалида.
Молим Ваше мишљење о наведеном проблему и исправност једне такве одлуке.
Оваквом одлуком је оштећен знатан број људи са озбиљним проблемима у
свакодневном функционисању.

Прилози (копије одлука, извода, извештаја, потврда, изјава, докумената и
других доказа којима потврђујете/поткрепљујете наводе притужбе).
Одговор Министарства за рад
Потврда о проценту телесног оштећења
Напишите која сте правна средства искористили пре обраћања Заштитнику
грађана (пред којим органом и када)
Нисам користио никаква права зато што у одговору Министарства није остављена та
могућност
Да ли сте се раније и којим поводом обраћали Заштитнику грађана?

Нисам се раније обраћао заштитнику грађана.
(Уколико ручно попуњавате овај образац, користите додатни папир ако простор у постојећим рубрикама није довољан)

Потпис
Датум и место
Слободан Јовановић
Београд, 04.01.2018,год.

Заштитник грађана РС, Делиградска 16, Београд, 011-20-68-100; www.zastitnik.rs; zastitnik@zastitnik.rs

