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ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саопштење заштитника грађана
поводом наслова објављених у јавним гласилима дана 30.10.2013.
"Јужне вести" Ниш и дана 31.10.2013. "Јужна Србија" Прокупље,
"Курир", "Новости" и "Блиц"

У циљу даље афирмације и развијања институционалног идентитета
заштитника грађана установљеног од стране Града и као лице постављено на ову
функцију од стране Скупштине Града, издајем саопштење у вези наслова објављених
последњих дана у поменутим јавним гласилима а који садрже непримерене и
непотпуне информације о односу заштитника грађана и канцеларије која обавља
послове из његове надлежности према ЛГБТ популацији.
Заштитник грађана у Граду Нишу (локални омбудсман), у складу са
одредбама Одлуке о заштитнку грађана ("Сл.лист Града Ниша" бр. 2/2011Пречишћен текст), као контролни и независни орган, штити индивидулана и
колективна права и интересе грађана вршећи општу контролу рада градских управа,
управа градских општина и јавних служби, кроз утврђивање повреда од стране
наведених органа и то уколико се ради о повреди прописа и општих аката Града и
градских општина.
Орган поступа по захтеву грађана или по сопственој иницијативи, уколико на
основу околности конкретног случаја, чињеница и доказа, стекне уверење да је услед
неправилности у раду градске управе, управе градске општине или јавне службе
дошло до повреде индивидуалних и колективних права и интереса грађана. Након
тога спроводи испитни поступак и у зависности од тога да ли је утврдио
неправилност у раду наведених органа, може обуставити даље активности или по
притужби донети неки од аката из своје надлежности, као што је препорука, критика,
мишљење или иницијатива за измену градских прописа.
Имајући у виду овако одређена овлашћења и надлежности заштитника
грађана, у насловима и чланцима поменутих јавних гласила, непримерено се
констатује оцена мог односа према коментарисаној појави - преписци Facebook
профила "Срђан Пешић Пеша" и "Љубивоје Љуба Славковић", уз напомену да изјаву
нисам дала, нити обавила интервју.
Орган надлежан за поступање, информисање, предузимање мера и покретање
одговарајућих поступака у ситуацијама дискриминације па и говора мржње, који
наводе поменута гласила, у складу са Законом о дискриминацији, је Повереник за
заштиту равноправности.
Заштитник грађана установљен у локалној самоуправи (локални омбудсман),
дужан је да поступи по свакој притужби или по сопственој иницијативи, уколико је у
питању предмет или појава из његове надлежности, те сматрам да је за
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функционисање институције значајно да заштитник поступа одговорно, стручно и
у оквиру овлашћења а не стихијски, као усамљени појединац, сведен на градског
чиновника, који ће се медијски експонирати коментаришући друштвена догађања
која нису у његовој надлежности и чије процесуирање није у оквиру његових
овлашћења.
Истичем такође да увек сматрам неприхватљивим мишљења изнета у јавним
гласилима и другим публикацијама, на скуповима и другим јавним местима, којима
се подстиче дискриминација лица због њихових личних својстава а нарочито родног
идентитета, инвалидитета и сексуалног опредељења и апелујем на инстутуције и на
све актере у јавном простору да поштују недискриминативно понашање у односу на
особе ЛГБТ оријентације јер истополна сексуалност мањинске популације свакако
није примарно својство које треба узимати у обзир у комуникацији са људима.

Заштитник грађана
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