
Представљање Канцеларије Локалног омбудсмана ученицима 
средњих школа и упознавање са правима која штити Локални 

омбудсман 

 

        У склопу традиционалног обележавања Дечије недеље, дана 06.10.2021.године са 
почетком  у 10,00 часова у згради Официрског дома, сали број 3, у организацији Локалне 
омбудсманке Града Ниша и уз подршку Канцеларије за младе, уз присуство медија, 
одржана је прва трибина под називом „Представљање Канцеларије Локалног омбудсмана 
ученицима средњих школа и упознавање са правима која штити Локални омбудсман“. 

      У уводној речи, Локална омбудсманка града Ниша, упознала је присутне са институтом 
Локалног омбудсмана, историјатом института, правима која се штите, надлежностима, 
поступањем и субјектима које контролише. 

 

           Локални омбудсман Града Ниша као институција која се између осталог бави и 
заштитом људских права и права деце, у  прилици је и обавези је  да о томе едукује  
грађане а нарочито децу, која, како одрастају, имају све већу одговорност у доношењу 
одлука и коришћењу својих права. 

        У обраћању присутним медијима и учесницима, Локaлна омбудсманка је посебно 
истакла да је трибина замишљена сa циљем да се институт Локалног омбудсмана 
приближи будућим академским грађанима. Идеја је да се ученици средњих школа 
упознају са радом Канцеларије Локалног омбудсмана кроз симулације конкретних 



ситуација у поступку заштите и контроле поштовања права грађана пред Локалним 
омбудсманом. 

       Трибини су присуствовали ученици нишких средњих школа и то: гимназије „9. Мај“ и 
„Бора Станковић“, Правно-пословне школе и Економске школе из Ниша. Скупу је, уз 
поштовање свих епидемиолошких мера, присуствовало 20-ак ученика.       

      Медијима су се обратили и ученици који су истакли задовољство због тога што 
учествују на Трибини и што ће им рад једне оваквне институције бити представљен кроз 
практичну вежбу, као и наду да ће им присуство Трибини помоћи у избору животног 
позива. 

 

 

       Симулацијом практичних примера, насталих у раду Канцеларије Локалног 
омбудсмана, ученици су се, активним учешћем, упознали са начином рада Канцеларије, 
почев од подношења притужби, преко обраћања и тражења информација од надлежних 
институција, до решавања основаности поднете притужбе. 

        На крају, присутним ученицима подељени су пригодни поклони и потврде о учешћу 
на Трибини. 

        

 

 


