Заштитник грађана – Омбудсман
Саопштења:
Обавештење о изостанку потребне сарадње Секретаријата за
инвестиције према Заштитнику грађана града Ниша

САОПШТЕЊA ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ПОСЕБАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012 – 10.05.2012 ГОД.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ

Препоруке, иницијативе, мишљења и предлози
Заштитника грађана:
Мишљење заштитника грађана упућено Секретаријату за локалну
пореску администрацију
Мишљење заштитника грађана упућено Градској општини Медијана
28.12.2018.
Мишљење заштитника грађана упућено Управи за имовину и
инспекцијске послове 18.04.2016. год
Препорука ГО Палилула 24.09.2015. год.
Препорука Одбору за сеоски водовод у Каменици 13.10.2015 год.
Став заштитника грађана упућен УИИП – Одсеку за заштиту животне
средине 22.10.2015. год.
Мишљење заштитника грађана упућено ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша
Ниша14.〹㜮㔰㐠㜸㤴18.〹㜮㔰㐴
14.12.2015. год.
Мишљење заштитника грађана упућено ЈКП Обједињена наплата

Одговор
Мишлење Управи за имовину и инспекцијске послове за благовремно
поступање по захтеву за поништај решења о експропријацији од
12.05.2011.год.

Шта је Локални омбудсман – Заштитник
грађана?
Локални омбудсман односно Заштитник грађана је независна институција
чији је задатак заштита људских слобода и права од лошег, незаконитог или
недостојног поступања али и непоступања општинске или градске управе,
градских јавних предузећа, установа које формира град или неких других
јавних служби којима је поверено вршење јавних овлашћења из делокруга
локалне самоуправе.Он може предлагати доношење,допуну и измену одлука
које доноси скупштина Града/Општине, предлагати измену и доношење
закона и покретати иницијативу пред Уставним с㈶㔽им Ԁఀᤀ쀀 а

Ко се може обратити Заштитнику грађана?
Заштитнику грађана могу се обратити сви грађани, без обзира на
држављанство, свака група грађана, удружење, предузеће или друго правно

када се представка односи на рад републичких органа (министарства,
инспекције, и друге службе које су успостављене на нивоу Републике)
када се представка односи на рад скупштине града/општине
када се представка односи на рад председника
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
када је о истом случају већ поднета представка а нису поднети нови
докази или је по истој представци већ одлучивано
ако нису исцрпљена сва правна средства

Шта треба да садржи представка приликом
обраћања Заштитнику грађана?
Не постоји посебна форма у којој би представка требало да буде сачињена.
Међутим, свака представка у писаној форми да би се по њој поступало,
требало би да садржи:
име, презиме, адресу и број телефона
јасну назнаку на коју градску управу, установу или јавно предузеће се
односи представка
кратак опис случаја или повреде уз навођење доказа и чињеница
којима се поткрепљује притужба, као и изјава о томе којим правним
средствима се подносилац користио
представка мора бити потписана од стране подносиоца

На који начин делује Заштитник грађана?
Заштитник грађана делује упућивањем мишљења, предлога или препорука
органу локалне самоуправе на које се односи представка односно притужба
грађана. На тај начин, износећи став, упозорава управу и јавне службе на

учињену повреду права лица или друге неправилности. Такође, о томе
упознаје скупштину јединице локалне самоуправе и јавност путем средстава
јавног информисања.

Какве су обавезе управних органа и јавних
служби јединице локалне самоуправе према
Заштитнику грађана?
управни органи јединице локалне самоуправе и градске јавне службе
дужне су да Заштитнику грађана, на његов захтев, дају податке и
информације неопходне за његов рад и поступање.
управни органи јединице локалне самоуправе и градске јавне службе

