Заштитник грађана – Омбудсман
Образац притужбе

Активности/вести:
Упознај, не суди 09.12.2019.
„Изазов рада омбудсмана

и

вештине

комуникације

02-04.12.2019“
Округли сто Улоге локалних омбудсмана 25.11.2019
Промоција институција локалног омбудсмана 19.-20.11.2019
Заштита права детета – 30 година од усвајања Конвенције
о правима детета 29.-30.10.2019
Јачање капацитета локалних заштитника грађана за борбу
против дискриминације 17.10.2019
Интернационална
конференција
локалних-регионалних
омбудсмана 07.-09.10.2019
Међународна конференција повећавање доступности
институције свим грађанима 07.11.2019
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САОПШТЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА
ЖЕНА
Припрема стратегије акционог плана УЛОС-а, 18.12.2013.
Саопштење заштитника грађана поводом међународног дана
људских права, 10.12.2013.
Саопштење заштитника грађана поводом међународног дана
особа са инвалидитетом, 03.12.2013.
Саопштење заштитника грађана поводом наслова објављених
у јавним гласилима 30.10.2013 год. и 31.10.2013 год.,
15.11.2013.
Саопштење заштитника грађана поводом Међународног дана
толеранције, 15.11.2013.
САОПШТЕЊA ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Извештаји о раду:
Годишњи извештај заштитника грађана за 2018. годину
Извештај о раду заштитника грађана за 2017. годину
Извештај о раду заштитника грађана за 2016. годину
Извештај о раду заштитника грађана за 2015. годину
– АНЕКС I – Мишљења, препоруке, ставови, предлози и
иницијативе заштитника грађана уз Извештај о раду за
2015. год.
– АНЕКС II – Предлози за побољшање положаја грађана у
односу на органе управе уз извештај о раду за 2015.
годину
Тб0.0〰
2㈠‰〮〮ᴄ⌲
ГОД.
Извештај
о раду
заштитника грађана за 2014. годину
Извештај о раду заштитника грађана за 2013. годину
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД 11.05.2012. – 31.12.2012.год.
ПОСЕБАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 – 10.05.2012 ГОД.

Тб0.0 2㈠‰〮〮ᴄ⌲ ГОД.

Мишљење Заштитника грађана упућено Секретаријату за
имовинско-правне послове Града Ниша 18.11.2019.
Мишљење Заштитника грађана упућено Комуналној полицији
Града Ниша.09.09.2019
Мишљење заштитника грађана упућено Већу Градске општине
Медијана
Мишљење заштитника грађана упућено Секретаријату за
локалну пореску администрацију
Мишљење заштитника грађана упућено Градској општини
Медијана 28.12.2018.

Мишљење ЈКП Обједињена наплата од 24.10.2014.,
25.11.2014.
Мишљење Управи за планирање и изградњу од 10.11.2014.,
25.11.2014.
Мишљење Управи градске општине Палилула – Одсеку за
финансије, имовинско-правне и комуналне послове од
14.11.2014. , 25.11.2014.
Мишљење Управи за планирање, 01.10.2014.
Препорука Управи за имовину и инспекцијске послове,
30.09.2014.

01.07.2011.год.
Препорука Управи за грађанска стања и опште послове за
издавање преписа смртовнице наследнику умрлог од
28.06.2011.год.
Одговор
Препорука ЈКП Наиссус за прерачунавање тзв. растура воде
по принципу солидарне одговорности потрошача од
10.05.2011.год.
Одговор
Мишљење Заштитника грађана Управи ГО Медијана,
06.03.2012.год.
Мишљење Заштитника грађана Управи за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
09.01.2012.год.
Мишљење Заштитника грађана за приоритетно поступање
управа, 12.09.2011.год.
Мишљење Управи за имовину и инспекцијске послове за
благовремено и ефикасно спровођење сопственог решења о
уклањању објекта од 06.07.2011.год.
Мишљење Заштитника грађана упућено Управи градске
општине Палилула за одлучивање по захтеву грађанке за
једнократну новчану помоћ од 18.05.2011.год
Одговор
Мишлење Управи за имовину и инспекцијске послове за
благовремно поступање по захтеву за поништај решења о
експропријацији од 12.05.2011.год.
Мишљење јавним предузећима Града за обезбеђење услова за
прикључење објекта притужиље на комуналну инфраструктуру
од 13.04.2011.год.
Мишљење Министарству животне средине и просторног
планирања-Нишавски округ за поступање по налогу Управног
суда 30.03.2011.год.
Одговор
Мишљење Центру за социјални рад за спровођење свих
потребних радњи у циљу успостављања поновних контаката
између оца и детета од 16.03.2011.год.

Иницијативе, предлози и ставови Заштитника грађана:
Став заштитника грађана упућен УИИП – Одсеку за заштиту
животне средине 22.10.2015. год.
Став заштитника грађана упућен ГО Пантелеј 15.12.2015
Став заштитника грађана упућен ЈКП Дирекција за јавни
превоз града Ниша 24.12.2015. год.
Иницијативу заштитника грађана упућену Скупштини града

уговора по програму Стручна пракаса од 09.05.2011.год.
Одговор

Шта је ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН?
Заштитник грађана – Омбудсман је институција правног система
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и посебном одлуком уређује се положај, надлежност и начин
поступања.
Локални омбудсман не може да издаје наређења, нити да врши
забране. Снага ове институције огледа се у ауторитету и
аргументацији, а сремност локале самоуправе али и грађана, да
прихвате одговорност обезбеђује делотворност Заштитника
грађана – локалног омбудсмана.
Град Ниш је успоставио ову институцију 2005. године Одлуком о
Грађанском браниоцу („Службени лист града Ниша” 25/2005).

Како и када се треба обратити?
Заштитнику грађана се може обратити
само уколико је пре
подношења притужбе подносилац покушао да заштити своја права у
одговарајућем правном поступку и ако су претходно исцрпљена
редовна правна средства. Изузетно, може покренути поступак и
пре него што су исцрпљена сва правна средства ако би
подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или када
оцени да је дошло до грубог кршења начела самосталности и
законитости,стручности,непристрасности
и
политичке
неутралности.
Обраћање се врши
писменим путем – подношењем представке,
путем редовне или електронске поште, факсом или доласком у
службене просторије- подношењем представке на записник.
У име лица коме је повређено неко право, слобода или интерес,
а уз писмено овлашћење, може се обратити треће лице, невладина
организација, удружење…
Представка се може поднети у року од годину дана од датума
учињене повреде, односно достављања коначне одлуке или акта на
који се односи представка. Уколико против акта није могуће
водити управни поступак, нити покретати управни спор,
представка се подноси у року од годину дана од када је повреда
учињена.

Када обраћање Заштитнику грађана није
допуштено?
У свим оним случајевима за које Заштитник грађана

није

надлежан и то:
када се представка односи на рад републичких органа

представке

општине/градоначелника
када се представка односи на рад општинског/градског
већа
када се представка односи на рад правосудних органа
(суд, тужилаштво) и полиције
ако се представка односи на физичка лица
ако се представка односи не односи на рад
општинске/градске управе или јавних предузећа
ако је протекло више од годину дана од доношења коначног
акта односно учињене повреде
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ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА:
САЊА СТОЈАНЧИЋ
Рођена 1981.године у Нишу, где је завршила основну и средњу
школу. Правни факултет у Нишу уписала је 2000. године, а
дипломирала 2008. године на Правном факултету за привреду и
правосуђе у Новом Саду 2008.године.
Државни стручни испит положила је 2010.године.
Од 2004. до 2006.године, радила је у Управи за грађанска стања
и опште послове града Ниша. Од 2009. године радила је на
пословима дипломираног правника у Геронтолошком центру Ниш.

