Омбудсман Града Ниша

Канцеларија је почела са радом маја 2005.године.
Јануара 2011.године, инстутуција је променила назив у
Заштитник грађана („Службени лист Града Ниша“, бр.2/2011), да
би најновијом изменом, на основу члана 97. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник Републике Србије” број 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018,)
досадашњи заштитник грађана је променио назив у Локални
омбудсман.
Нова Одлука о омбудсману Града Ниша је још увек у процедури за
усвајање.
Oмбудсман Града Ниша
Ко је то?
Локални омбудсман је самосталан и независан орган Вашег града,
који је другачији у односу на друге органе које познајете.
Шта ради?
Омбудсман Града Ниша је овлашћен да штити и контролише
поштовање индивидуалних и колективних права и интереса грађана
од незаконитог и неправилног рада органа управе и јавних
служби, тако што врши општу контролу рада Градске управе,
управа градских општина, јавних служби чији je оснивач Град
Ниш, ако се ради o повреди прописа и општих аката Града Ниша.
Коме одговара за свој рад?
За свој рад омбудсман Града Ниша је одговоран само Скупштини
града која га је и изабрала. Из наведеног разлога, омбудсман
Града Ниша подноси Скупштини Града редован годишњи извештај о

Сваки грађанин, домаћи и страни држављанин, без обзира да ли
се обраћа као физичко лице или власник /заступник неког
предузећа.

пожељно је , али није неопходно, да се претходно најавите
телефоном на број канцеларије локалног омбудсмана како бисте
заказали састанак.
Пожељно је да приликом заказаног састанка са собом понесете
документацију која се односи на разлог Вашег доласка, ради
ефикаснијег и лакшег поступања омбудсмана Града Ниша.
Уколико је у конкретном случају омбудсман Града Ниша спречен
или одсутан, можете лично да разговарате са његовим
сарадницима.
Када поступа омбудсман Града Ниша?
Локални омбудсман, најчешће поступа на основу притужбе грађана
или по сопственој иницијативи.
Шта се дешава након подношења притужбе?
Омбудсман Града Ниша ће прво размотрити Вашу притужбу. Уколико
оцени да притужба испуњава услове, он ће покренути поступак и
о томе ће обавестити Вас и орган на који се притужба односи.
У том обавештењу, локални омбудсман ће тражити да се орган
изјасни о наводима притужбе. У нарочито оправданим
случајевима, омбудсман неће открити Ваш идентитет.

доноси забране нити да изриче казне.
Омбудсман Града Ниша није овлашћен и не може узети у
разматрање захтев за покретање поступка који се односи
на контролу рада: Скупштине Града, Градског већа,
Председника Скупштине, Градоначелника, као и судова и
јавних тужилаштава.
Омбудсман Града Ниша не може да поступа по Вашим
приватним споровима са другим грађанима или правним
лицима или да у Ваше име предузима радње у поступцима у
којима сте странка.
Локални омбудсман није овлашћен да утврђује повреде
републичких закона, других прописа и општих аката. Ако
локални омбудсман прими притужбу која се односи на
повреде републичких закона, других прописа и општих
аката, такву притужбу ће, без одлагања, доставити
републичком Заштитнику грађана.

ОМБУДСМАН ГРАДА НИША:
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.Звање мастер
правник стекла 2020. године на Правном факултету Универзитета
у Нишу.
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.
Учествовала је у циклусу Годишњег семинара који је уз подршку
Савета Европе организовао Београдски фонд за политичку

изузетност 2009/2010. године.
Од 2004. године ради као сарадник невладине организације YUROM
Centar из Ниша на стручним и аналитичким пословима где је
узела активно учешће у реализацији пројеката.
Учествовала је на бројним стручним едукацијама и
специјалистичким сертификованим обукама из области радног
односа, безбедности и здравља на раду и јавних набавки.
Од 2013.године члан је Коморе социјалне заштите за обављање

