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                                                                   PREDGOVOR

                Međunarodna konferencija ,,Značaj i uloga lokalnih ombudsmana,, povodom jubileja 10 
godina od početka rada prvog ombudsmana, ili kako se ta institucija tada zvala: ,,Građanski branilac,, u 
Republici Srbiji, odnosno bivšoj Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, održana je u Bačkoj Topoli u 
periodu od 08. do 10. maja 2013.godine.
                Konferncija je organizovana zajedničkim radom i saradnjom Skupštine opštine Bačka 
Topola, Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Srbiji i Udruženja loklanih 
ombudsmana Srbije.
               Ideja o održavanju ove konferencije nastala je kao rezultat razmišljanja da  jedan ovako 
značajan datum treba svakako obeležiti na prigodan način ali sa druge strane nametnula se misao da se 
to ne sme svesti na jednostavnu proslavu jubileja, odnosno slavljenje povodom navedenog datuma, već 
da bi bilo celishodno da se i ovaj datum iskoristi u cilju razvoja i unapređenja ove institucije odnosno 
njenog rada. Shodno tome nametnula se ideja da obeležavanje ovog datuma treba da ima radni karakter 
i da je, pored učešća lokalnih ombudsmana u Republici Srbiji (bez obzira kakav je zvanični naziv ove 
institucije), u cilju što boljih rezultata i razmene iskustava, potrebno uključiti i niz drugih institucija. 
Nažalost, zbog ograničenih mogućnosti, krug učesnika morao je biti dosta sužen u odnosu na prvobitno 
planirani broj.
                 Na konfernciju su pozvani , pored lokalnih ombudsmana u Republici Srbiji, i ombudsmani 
Republike Srbije i Autonome pokrajine Vojvodine kao i predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i 
lokalne samouprave republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu 
samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština i Kancelarija Vlade Republike Srbije za ljudska i 
manjinska prava. Od učesnika iz inostranstva pozvani su Ombudsmnan Kraljevine Švedske (gde je ova 
institucija prvi put ustanovljena) i Ombudsman Pokrajine Katalonije u Kraljevini Španiji, koji je u 
proteklom periodu pomogao niz projekata u našoj sredini kao što je, između ostalog, Projekat 
besplatnog zastupanja i drugi. Pored toga pozvani su i Ombudsmen Bosne i Hercegovine, s kojim 
tradicionalno imamo dobru saradnju u proteklom periodu a takođe i Ombudsman Mađarske (odnosno 
kako je zvanični naziv ove institucije: Poverenik za osnovna ljudska prava ) te Ombudsman Crne Gore.
                Radi uspešnog organizovanja konferencije ustanovljen je Organizacioni odbor u sastavu:    

-  Predsednik - Šandor Egereši, pokrajimski poslanik i bivši Predsednik Skupštine 
Automne pokrajine Vojvodine, koji je svojevremeno početkom 90.-ih godina prošlog 
veka, prvi oficijelno predlagao uvođenje ove institucije u Republici Srbiji i koji je 
predložio izbor Dr. Petra Teofilovića za prvog Pokrajinskog ombudsmana, 
-  Zamenik predsednika, Atila Babi, član opštinskog veća opštine Bačka Topola i 
bivši Predsednik Skupštine opštine Bačka topola koji je predložio izbor prvog 
ombudsmana u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, Deneša Černika, kao 
Građanskog branioca opštine Bačka Topola, 
-  Član Robert Fazekaš Predsednik Skupštine opštine Bačka Topola, 
-  Član Jovan Jeremić, Zamenik predsednika Skupštine opštine Bačka Topola i 
-  Član Diana Domanj Dudaš, Direktor Javnog preduzeća za informisanje opštine 
Bačka Topola.

                   Organizacioni odbor je radio u saradnji sa Predsednicom opštine Bačka Topola, Melindom 
Kokai Mernjak. Radi rešavanja operativnih i tehničkih pitanja ustanovljen je sekretarijat konferencije u 
sastavu: Peter Sedlar, Načelnik opštinske uprave, Beatrix Brindza, rukovodilac službe pravne pomoći i 
Miladin Nešić Zaštitnik građana opštine Bačka Topola.
              Značaj održavanja ove konferencije ogleda se, pored ranije navedenih ciljeva, i u činjenici da 
se vreme održavanja konferencije podudaralo sa Danom Evrope i Danom pobede, te takođe da se 
Konferencija održavala u vreme kada se uveliko u Republici Srbiji očekivalo određivanje datuma za 



početak pristupnih pregovora sa Evropskom Unijom a u kojim pregovorima su prva naredna poglavlja 
predviđena za pregovaranje bila poglavlja 23 i 24,  koja se odnose na funkcionisanje pravne države i 
pitanja ljudskih prava.
               Pored toga Konferencija se održavala u vreme kada se radilo na izmenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj samoupravi kojim se uređuju i pitanja statusa i delokruga rada lokalnih 
ombudsmana. Ovo pitanje je veoma značajno imajući u vidu dalje procese decentralizacije u našem 
društvu i sa time povećane nadležnosti lokalnih samouprava a vezano za to i povećani značaj lokalnih 
ombudsmana.     U sklopu navednog od posebnog su značaja i predložene Izmene i dopune Zakona o 
zaštitniku građana Republike Srbije, koje je predložio Zaštitnik građana Republike Srbije g. Saša 
Janković, a kojim izmenama i dopunama se predviđa proširenje nadležnosti lokalnih ombusmana. U 
sklopu najavljenih promena od posebnog je značaja zalaganje da se svim građanima Republike Srbije 
obezbedi da im pod jednakim uslovima bude dostupna zaštita prava putem institucije lokalnog 
ombudsmana. Ostvarivanje ovih ciljeva biće dokaz dostignutih visokih standarda u procesima 
demokratizacije našeg društva a uspostavljanje ove institucije u gradovima i opštinama u Republici 
Srbiji, odnosno širenje mreže i potpuna pokrivenost, biće odraz izgrađene demokratske svesti u 
navedenim sredinama. Ovi procesi prirodan su nastavak aktivnosti Misije u Srbiji Organizacije za 
Evropsku bezebdnost i saradnju a posebno Studije u okviru projekta ,,Kapacitetei i potencijali 
institucije lokalnog ombudsmana u Srbiji – sa istraživanjem,, koji je realizovan tokom perioda 
novembar – decembar 2011. godine. Ovi procesi su u prvom redu usmereni na osnaženje institucije 
lokalnih ombudsmana te je prirodno to i bio osnovni cilj same Konferencije 
                 Naše je skromno mišljenje, a o tome smo dobili i jednodušnu potvrdu od samih učesnika 
Konferencije, da je Konferencija uspela i da predstavlja značajan iskorak u realizaciji postavljenih 
ciljeva a takođe i podstrek koleginicama i kolegama, lokalnim ombudsmanima, da u narednom periodu 
sa još većom predanošću rade ne samo na izvršenju postavljenih zadataka u okviru svog redovnog 
delokruga rada, nego i na ostvarenju širih ciljeva o kojima je bilo reču u prethodnom delu ovog teksta. 
Da su ova naša očekivanja realna dovoljno govori i činjenica da su za naredni period već dogovorene 
određene aktivnosti na ovom planu te da se očekuje veća aktivnost Udruženja lokalnih ombudsmana 
Srbije koje bi, uz podršku nadležnih institucija, moglo značajno da pomogne ostvarenju navedenih 
ciljeva.
                Uspehu Konferencije u velikoj meri doprinela je i činjenica da je lokalna samouprava u 
Bačkoj Topoli instituciju lokalnog ombudsmana prihvatila kao svog partnera u realizaciji zadataka u 
funkciji ostvarenja ljudskih, građanskih i manjinskih prava građanki i građana u lokalnoj sredini, a ne 
kao nekog protivnika sa kojim treba da bude u stalnom sukobu.
                O samoj atmosferi rada na Konferenciji dovoljno govori i činjenica da je tokom rada 
zvanično dat predlog da ova Konferencija dobije stalni karakter, odnosno da se odražava svake godine 
u Bačkoj Topoli.
                Uspehu Konferencije doprinela je i činjenica da je medijska ispraćenost rada konferencije 
bila dobro zastupljena u lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima, te takođe da je ispraćena i u 
medijima u okruženju tako da su značajna iskustva koja su stečena i vezano za medijsku prezentaciju. 
                O činjenici sa koliko ambicija se prišlo radu i organizaciji rada Konferencije, dovoljno govori 
i činjenica da je odabran širok spektar tema kojima smo se bavili. Pored upoznavanja sa iskustvima 
ombudsmana u Mađarskoj i Republici Bosnoi i Hercegovini, a koje institucije su imale veoma 
dinamičan razvoj i imaju svoje specifičnosti u statusu, organizaciji i radu,bavili smo se i pitanjima 
saradnje sa institucijama u zemlji čiji rad je povezan sa radom lokalnih ombudsmana. Poseban akcenat 
dat je i temama koje se odnose na saradnju sa opštinskom upravom. službom pravne pomoći i 
sredstvima javnog informisanja. Ako je i u početku bilo nekih sumnji i dilema u vezi sa nekim od 
odabranih tema, izvanredni uvodničari i njihova izlaganja doprineli su da se u potpunosti shvati značaj 
svih ovih pitanja te da se steknu značajna iskustva vezano za njih.



                Na Konferenciji je usvojen i završni dokument koji je u prvi plan istakao potrebu saradnje 
lokalnih ombudsmana i to kako međusobno, tako i sa drugim institucijama čiji rad je povezan sa radom 
lokalnih ombudsmana, a u cilju daljeg unapređenja i snaženja institucije lokalnih ombudsmana.
                Smatrali smo za potrebno da o radu Konferencije sačinimo i poseban materijal (kako u 
štampanoj formi tako i kao foto i video dokumentaciju) i to ne samo da bi o istoj ostalo traga nego, da 
bi materijali i znanja koja smo stekli, bili dostupni širem krugu zaintersovanih korisnika, odnosno da 
informacije o radu Konferencije budu što celovitije i dostupnije. Poseban motiv nam je pri tome bila i 
činjenica da navedni materijal može biti korišćen u narednim aktivnostima Udruženja lokalnih 
ombudsmana Srbije i to u delu koji se odnosi na rad sa lokalnim samoupravama koje još nisu pristupile 
osnivanju ove institucije u smislu donošenja odgovarajućih odluka, odnosno koje još nisu izabrale 
lokalnog ombudsmana. Obzirom da je broj lokalnih samouprava u navedom statusu još uvek veliki, to 
znači da nam na ovom planu predstoji još dosta posla i zalaganja kako bi se dostigao potreban i 
poželjan stepen institucionalne zaštite ljudskih, građanskih i manjinskih prava.
                Na kraju želimo da izrazimo posebnu zahvalnost svim učesnicima  konferencije a posebno 
učesnicima iz inostranstava koji su odvojili dovoljno vremena i energije za učešće na Konferenciji. 
Takođe se posebno zahvaljujemo gospodinu. Janu Luenebergu šefu odseka za demokratizaciju u Misiju 
Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji (koji je zvanično otvorio Konferenciju), kao i 
stručnoj saradnici u Misiji, gospođi Maji Mićić kao  Predsedniku udruženja loklanih ombudsmana 
Srbije gospodinu Zlatku Marosiuku. Uspešna organizacija i rad Konferencije ne bi se mogli realizovati 
bez posebnog angažovanja Predsednice opštine Bačka Topola gospođe Melinde Kokai Mernjak koja je 
iskazala posebnu posvećenost radu i saradnji sa svim učesnicima i organizatorima tokom pripreme i 
održavanja Konferencije o a o čemu su svi učesnici imali samo reči hvale. Takođe ističemo i lično 
zalaganje gospodina Branislava Bugarskog, Pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradanju i 
lokalnu samoupravu, koji nam je pomogao u vezi rešavanja određenih konkretnih pitanja vezano za 
organizaciju Konferencije. Posebnu zahvalnost za pomoć u radu konferencije i brigu o učesnicima 
dugujemo gospodinu  Prica Slobodanu, komercijalnom direktoru ,,Zobnatica,  a.d, i gospodinu. Vukoju 
Muhadinoviću Generalnom direktoru IM ,,Topola,, Bačka Topola, Turističkoj organizaciji opštine 
Bačka Topola kao i Javnom preduzeću za informisanje Bačka Topola koje je medijski ispratilo tok i rad 
Konferenciju. Na kraju želimo da istaknemo i činjenicu da je uspešna organizacija Konferencije 
rezultat i zasluga i Organizacionog odbora i Sekretarijata Konferencije te se i njima zahvaljujemo na 
trudu u zalaganju koje su pokazali u želji da se postavljeni ciljevi i zadatci ostvare.

                                                                                                         Miladin Nešić

                                                                                                       Zaštinik građana
                                                                                                   Opštine Bačka Topola
       



ELŐSZÓ 
 

A helyi ombudszmanok jelentősége és szerepe témában, mégpedig Szerbia, illetve a volt Szerbia és 

Montenegro államközösségének első ombudszmanja, vagyis, ahogyan ezen intézményt akkor nevezték: 

„polgárok védője” működése megkezdésének 10. évfordulója alkalmából szervezett, nemzetközi konferenciát 

2013. május 08. és 10. között tartották.  

A konferenciát Topolya Községi Képviselő-testülete, az EBESz Szerbiai Missziója és Szerbia Helyi 

Ombudszmanjainak Egyesülete közös munkája és együttműködése által szervezték. 

Az említett tanácskozás megtartásának ötlete azon gondolatsor eredményeként keletkezett, mely 

szerint egy ilyen jelentős évfordulót mindenképp megfelelő módon illik megünnepelni, s másfelöl, felmerült 

azon gondolat hogy mindez nem szorítkozhat egy évforduló egyszerű megünneplésére, illetve az említett dátum 

megünneplésére, hanem célirányos lenne hogy e dátumot kihasználják az intézmény, illetve munkájának 

fejlesztése és előmozdítása érdekében is. Ebből kiindulván, felmerült annak ötlete hogy e dátum 

megünneplésének munkajelleggel kell bírnia, s hogy a Szerb köztársaság helyi ombudszmanjainak részvétele 

mellett, tekintet nélkül hogy ezen intézmény éppen milyen elnevezést kapott, az egyre jobb eredmények elérése 

és tapasztalatok cseréje végett, szükség mutatkozik egy sor más intézmény bevonására is. A korlátozott 

lehetőségek miatt, a résztvevők körét, az előzőleg tervezetthez képest, sajnos eléggé le kellett szűkitenünk. 

E konferenciára, a Szerb Köztársaság helyi ombudszmanjain kívül a Szerb Köztársaság országos 

ombudszmanját és Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi ombudszmanját, valamint a Szerb Köztársaság 

Regionális Fejlesztési Helyi Önkormányzati Minisztériumának és a Tartományi Régióközi Együttműködési és 

Helyi Önkormányzati Titkárság, a Városok és Községek Állandó Konferenciájának, valamint a Szerb 

Köztrársaság Emberi-jogi és Kisebbségi Kormányirodájának képviselőit is meghívtuk. A külföldi résztvevők 

közül meghívtuk a Svéd Királyság ombudszmanját (mely országban ezen intézményt a történelemben először 

megalapították) és a Spanyol Királyság Katalónia tartományának ombudszmanját, mely az elmúlt időszakban a 

nálunk folytatott projektumok egész sorában nyújtott segítséget, mint többek között az ingyenes jogi képviselet 

projektuma, s egyebek. Emellett, meghívtuk Bosznia-Hercegovina ombudszmanját, akivel hagyományosan 

kedvező együttműködést folytattunk, csakúgy mint Magyarország ombudszmanját (hivatalos nevén az alapvető 

emberi jogok biztosát), és Montenegró ombudszmanját.  

A konferencia sikeres szervezése végett megalakult az alábbi összetételű szervezőbizottság:  

- Elnök – Egeresi Sándor, tartományi képviselő, Vajdaság Autonóm Tartomány volt 

képviselőházi elnöke, aki annak idején, a 90-es évek elején elsőként tett hivatalos indítványt 

ezen intézmény bevezetésére a Szerb Köztársaságban, s aki javasolta Dr. Teofilović Petar 

kinevezését az első tartományi ombudszman megbízatására, 

- Bábi Attila, elnökhelyettes, Topolya községi tanácstagja és Topolya Községi Képviselő-

testületének volt elnöke, aki javasolta az első ombudszman kinevezését a Szerbia és 

Montenegró államközösségben, mégpedig Csernik Dénes személyében, akiből Topolya 

község polgári jogvédője lett, 

- Fazekas Róbert, tag, Topolya Községi Képviselő-testületének elnöke, 

- Jeremić Jovan tag, Topolya Községi Képviselő-testületének alelnöke és 

- Domány Dudás Dianna, Topolya Tájékoztatási Közvállalatának igazgatója. 

A szervezőbizottság Kókai-Mernyák Melindával, Topolya községi elnökasszonyával 

együttműködésben ténykedett. A műveleti és technikai kérdések megoldására megalakult a konferencia 

titkársága, melynek tagsága: Szedlár Péter, a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője, Brindza Beatrix, a 

jogsegély-szolgálat vezetője és Nešić Miladin, Topolya község polgári jogvédője. 

A tárgyalt konferencia megtartásának jelentősége, a korábban felsorolt célokon kívül, azon tényből is 

kitűnik hogy e konferencia megtartásának időpontja egybevágott Euróopa napjával és a győzelem napjával, 

úgyszintén e konferencia azon időben történt mikor Szerbiában lázasan várták az EU-csatlakozási tárgyalások 

kitűzésének időpontját, s mely tárgyalásokban a soron következő fejezetek a 23. és 24. fejezetek lettek volna, 

melyek a jogállam működésére és az emberi jogok kérdéseire vonatkoznak. 



Emellett, a konferencia megtartásának ideje egybevágott A helyi önkormányzatról szóló törvény 

módosításának és bővítésének időpontjával, mely törvény szabályozza a helyi ombudszmanok jogállását és 

hatáskörét. E kérdés igen jelentős, tekintettel a decentralizáció további folyamataira, társadalmunkban, s ezzel a 

helyi önkormányzatok hatáskörének növekedésére, s ezzel kapcsolatosan a helyi ombudszmanok jelentőségének 

növekedését is. Az említettek keretében, különösen lényegesek A Szerb Köztársaság polgári jogvédőjéről szóló 

törvény javasolt módosításai és bővítései is, melyeket Janković Saša úr, Szerbia polgári jogvédője javasolt, s 

mely módosításokkal és bővítésekkel előirányoznák a helyi ombudszmanok hatáskörének kiszélesítését. A 

bejelentett, különösen lényeges változások keretében, különös jelentőséggel bír azon törekvés hogy a Szerb 

Köztársaság minden polgárának biztosítsák jogvédelmének egyenlő feltételek közötti elérhetőségét, a helyi 

ombudszman intézménye által. E célok jövőbeli megvalósulása bizonyítékként szolgál majd az elért, magas 

szinvonalra, a társadalmunk demokratizációját illető folyamatban, míg ezen intézmény Szerbia városaiban és 

községeiben való megalakítása, illetve intézményhálózat kiszélesítése, majd teljes lefedettség biztosítása, az 

illető környezetben kiépített demokratikus tudat tükörképévé válhat. E folyamatok természetes folytatásai az 

EBESz Szerbiai Missziója ténykedésének, különösképpen pedig A helyi ombudszmanok teljesítőképessége 

Szerbiában elnevezésű projektum keretében – mely kutatást is magába foglalt, s melyet 2011 novemberében és 

decemberében valósítottak meg. Ezen folyamatok elsősorban a helyi ombudszmanok intézményének 

felerősítésére irányultak, ezért természetszerűleg maga a konferencia alapvető célja is ez lett.  

Szerény véleményünk szerint, s erről egyhangú megerősítést is nyertünk a konferencia résztvevőitől, 

hogy a konferencia sikerült, s hogy jelentős előrelépést jelent a kitűzött célok elérése iránt, úgyszintén a helyi 

ombudszmanként működő kollégák és kolléganők ösztönzését, arra hogy az előttünk álló időszakban még 

nagyobb elszántsággal ténykedjenek nemcsak a kitűzött feladatok rendes hatáskörükön belüli végrehajtásán, 

hanem a szélesebb célok megvalósításán is, melyekről a jelen szöveg előző részében szó volt.  

Annak bizonyítására hogy ezirányú várakozásaink valósak, eleget tanúskodik azon tény is, hogy az előttünk álló 

időszakra más megbeszéltünk bizonyos tevékenységeket e téren, s hogy Szerbia Helyi Ombudszmanjainak 

Egyesületétől fokozottabb tevékenységet várunk, mely az illetékes intézmények támogatása mellett jelentősen 

segíthet az említett célok elérésében.  

A konferencia sikeréhez nagymértékben hozzájárult azon tény is, hogy Topolya helyi önkormányzata 

a helyi ombudszman intézményét partnerként fogadta el, a helyi környezetben élő polgártársak és polgártársnők 

emberi, polgári és kisebbségi jogai megvalósításának szolgálatában, s nem pedig valamiféle ellenfélként, 

amellyel állandó viszályban kell állnia.  

A konferencián folytatott munka légköréről eleget mond azon tény, mely szerint még a munka ideje 

alatt hivatalos javaslatot tettek arra hogy e konferencia állandó jelleget nyerjen, illetve hogy évenként 

megrendezzék Topolyán.  

E konferencia sikeréhez hozzájárult még azon tény is, hogy a tanácskozás munkájának médiumok 

általi lefedettsége kedvező mértéket képviselt a helyi, regionális és országos médiumokban, úgyszintén hogy a 

környezetben levő médiumok sajtó általi lefedettsége is megfelelő volt, úgyhogy  lényeges tapasztalatokat 

szerezhettek a médiákban való bemutatásból is.  

Arról hogy mennyi igyekezettel fogtunk a konferencia munkájához s a munka szervezéséhez, eleget 

mond azon tény hogy mennyire széles látószögben határoztunk meg tárgyköreinket. A magyarországi és 

bosznia-hercegovinai ombudszmanok tapasztalataival való megismerkedésen kívül, s mely intézményeknek 

igen lendületes fejlődése volt, s különlegességek jellemzik jogállásukban, szervezetükben és működésükben, a 

belföldi intézményekkel való együttműködés kérdéseivel is fogalkoztunk, s melyek munkája a helyi 

ombudszmanok ténykedéséhez kötődik. Külön hangsúlyt fektettünk a községi közigazgatással, a jogsegély-

szolgálattal és a köztájékoztatási eszközökkel folytatott együttműködés tárgyköreinek is.  Amennyiben 

kezdetben fennállt némely gyanúnk s kétségünk egyes választott tárgykörökkel szemben, a kitűnő bevezetők és 

tárgyalások hozzájárultak ahhoz hogy teljes egészében megértsük a felvetett kérdések jelentőségét, s hogy 

lényeges tapasztalatokat szerezzünk ezekkel kapcsolatban.  



E konferencián elfogadták a záróokmányt is, mely elsősorban kiemelte a helyi ombudszmanok 

együttműködésének szükségességét, mégpedig úgy egymás között, mint más intézményekkel, melyek működése 

a helyi ombudszmanok munkájához kötődik, mégpedig a helyi ombudszmanok intézményének további 

előmozdítása és erősítése végett.  

Szükségesnek ítéltük hogy a konferencia munkájáról külön anyagot készítsünk, (úgy nyomtatvány 

mint fényképes és videofilmes anyag formájában) s nemcsak hogy ennek nyoma maradjon, hanem hogy a 

megszerzett tudásanyag elérhető legyen az érdekelt felhasználók szélesebb köre számára is, illetve hogy a 

konferencia munkájáról szóló tájékoztatás minél teljeskörűbb és hozzáférhetőbb legyen. Külön indokunk 

emellett azon tény volt hogy az említett anyag felhasználhatóvá vált Szerbia Helyi Ombudszmanjai 

Egyesületének jövőbeli ténykedéséhez, mégpedig a helyi önkormányzatokkal folytatott munkára vonatkozó 

részben, s mely önkormányzatok még nem láttak hozzá ezen intézmény alapításához, a megfelelő határozatok 

meghozatalának tekintetében, illetve melyek még nem választották meg helyi ombudszmanjukat. Tekintettel 

arra hogy az említett helyzetben levő helyi önkormányzatok száma még mindig tetemes, ez azt jelenti hogy e 

téren még elég sok munka és törekvés szükséges, az emberi, polgári és kisebbségi jogok intézményesített 

védelmének szükséges és kívánatos foka.  

Végül, külön köszönetet szeretnénk mondani a konferencia minden résztvevőjének, különösképpen a 

külföldi vendégeknek, akik elegendő időt és energiát szenteltek a konferencián való részvételre.  Úgyszintén 

külön köszönetet mondunk Jan Leueneberg úrnak, az EBESz Szerbiai Missziója Demokratizációs Ügyosztálya 

vezetőjének  (aki e konferenciát hivatalosan megnyitotta), valamint Mićić Maja asszonynak, a misszió 

szakmunkatársának, ezenkívül Marosiouk Zlatko úrnak, Szerbia Helyi Ombudszmanjai Egyesülete elnökének. 

A konferencia sikeres szervezése és működése nem valósulhatott volna meg Topolya községi elnöke, Kókai-

Mernyák Melinda asszony hozzájárulása nélkül, aki külön hajlandóságot mutatott minden résztvevővel és 

szervezővel való munkára és együttműködésre, a konferencia előkészítése és megtartása során, melyről minden 

résztvevő nevében csak köszönetet mondhatunk. Úgyszintén kiemelnénk Bugarski Branislav úr,  Tartományi 

Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati titkár személyes törekvését, aki segítséget nyújtott 

bizonyos, a konferencia szervezésével kapcsolatos, tényszerű kérdések megoldásában. A konferencia 

munkájában való segítségnyújtásért és a résztvevőkről való gondoskodásért külön köszönet illeti Prica Slobodan 

urat, a Zobnatica Rt kereskedelmi igazgatóját, és Muhadinović Vukoje urat, a Topolyai Húsipari Vállalat 

vezérigazgatóját, ezenkívül Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetét, valamint a Topolyai Tájékoztatási 

Közvállalatot, mely médiumai által figyelemmel kísérte a konferencia lefolyását és munkáját. Végül kiemelnénk 

azon tényt hogy a konferencia sikeres megszervezése e konferencia szervezőbizottságának és titkárságának 

eredménye és fegyverténye, ezért nekik is köszönettel tartozunk az elszánt törekvésért és hozzájárulásért, melyet 

a kitűzött célok és feladatok megvalósításáért vállaltak. 
 

 

 

 

       Nešić Miladin, 
 

Topolya község 

    polgári jogvédője 



Међународна конференција 

„Значај и улога локалних омбудсмана 

Бачка Топола 

08-10 мај 2013. 

 

 

Поздравни говор Председника Организационог одбора 

Посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 

г. Шандора Егерешија 

 

 Част ми је да у име организационог одбора данашње конференције могу да Вас поздравим. 

Припремајући се за ову конференцију посебно смо водили рачуна о датуму одржавања ове 

конференције, јер није случајно да смо одабрали датум 9. мај. Који носи симбол слободне Европе и 

победе бад фашизмом а и због иницијативе Робера Шумана за уједињену Европу. поред тога ми 

Тополчани смо изузетно поносни са чињеницом да смо били прва локална самоуправа у Србији где је 

пре десет година формирана институција омбудсмана то јест заштитника грађана. Сматрали смо да наши 

грађани заслужују да имају заштитника грађана, јер ова институција је веома значајна и цењена а што се 

и доказало у ових десет година. Наше друштво је пуно предрасуда и табу тема. Зато је и циљ по мом 

схватању ове наше институције омбудсмана да утиче на рушење тих предрасуда и табу тема. Чињеница 

је да са године на годину расте углед институција а са тиме и самог омбудсмана међу грађанима. 

 Било ми је драго да сам пре 21 годину иницирао успостављање институције омбудсмана у 

Војводини. Водила ме чињеница да се ради о мултиетничкој заједници, у којој мир и осигуравање 

мирног суживота до данашњег дана представља основни интерес. Моја се иницијатива морала суочити са 

огромним отпором, будући да су у тадашњем, ратном периоду национални приоритети и интереси 

превазишли остале иницијативе са области људског права и грађанских иницијатива.  Независно од тога, 

Војвођанска скупштина није прихватила мој предлог, али, богу хвала, после више од десет година по 

промени власти, на подручју тадашње државне заједнице Србије и Црне Горе, је ли, институција првог 

омбудсмана ме испуњава са великим поносом до данашњег дана. Могу рећи да обавља изврсан рад, 

будући да се бави са свим осетљивим питањима по којима поступало и поступа у интересу грађана, 

мањина и угрожених слојева друштва.  Везано са тим, други велики понос, који сам већ у уводу 

споменуо, Бачка Топола спада у локалне самоуправе, тачније представља локалну самоуправу, где је 

одмах по успостављању институције Покрајинског омбудсмана најпрече било, и најпрече данас, 

уважавање ефективног рада ове установе, овде у општини, стога је важно истакнути да Бачка Топола још 

увек један од најмирнијих заједница у Војводини. Исто морамо напоменути да се омбудсман озбиљно 

бави појединим случајевима којим се сваког дана сусрећемо, будући да се неки проблем не може тек 

површински или глобално третирати. Третирање појединих проблема дефинише установу са аспекта 

расуђивања неког друштва.  Ово је важно и због европских трендова, будући да Србија приближава 

Европској Унији, а тамо  се питања стања људских права и осигуравање мањинских права озбиљно 

узимају. Осигуравање људских права је јако важно, требамо знати да су то питања врло осетљива у 

Европи, а баш се са тим питањима  бави институција омбудсмана. Најлепши пример тога је рад 

омбудсмана у Данској. 1998. године сам  био на студијском путовању , у трајању од месец дана, у 

Данској, где смо између осталих, анализирали правни и политички систем, као и институцију 

омбудсмана. Морам рећи да омбудсман у Данској у таквим питањима има право на нормативно 

анулирање и према влади и према држави. Стога то представља заштиту интереса и лица врло високог 

степена,  али наравно и ми би требали једном достићи тај ниво. Међутим, најважније је да ова 



институција ради, те да ефикасно ради, стога бих волео да посматрам Бачку Тополу и Војводину као оазу 

мира, будући да ова институција доприноси осигуравању безбедности лица у локалу.  

 Даме и господо 

 Прихватајући препоруке општинског омбудсмана наша локална самоуправа општине Бачка 

Топола је доказала да је спремна прихватити све оправдане упућене критике омбудсмана с обзиром да је 

Бачка Топола позната по томе да је једна од најмирнијих средина у Војводини и Србији позната по 

добрим међунационалним оддносима и носиоц јачања поверења међу нашим грађанима. И на крају 

дозволите да Вам се захвалим што сте се одазвали нашем позиву, захваљујем се нашем омбудсману за 

иницијативу, Вашим присуством сте доказали да вам је приоритет даље јачање улоге и унапређење рада 

институције омбудсмана. 

 Даме и господо 

 Предлажем ово што је госпођа Председница мало пре рекла, да ова данашња конференција треба 

да прерасте у традицију са циљем да до следеће конференције 2014. године поруке које данас шаљемо 

дају нанде да ће и преостале општине где нису формиране институције омбудсмана у Војводини и 

Србији увидети значај и потребу формирања ове институције. Вама желим пуно успеха и добар рад. 

Хвала Вам! 

 



A helyi ombudszmanok jelentősége és szerepe  

Nemzetközi konferencia 

Topolya, 

2013. május 08-10.  

 

 

Egeresi Sándor, szervezőbizottsági elnök, 

s Vajdaság Autonóm Tartomány parlamenti képviselőjének  

üdvözlőbeszéde  

 

 Megtisztelve érzem magam hogy a mai konferencia szervezőbizottsága nevében üdvözölhetem Önöket. 

A jelen konferenciára készülvén, különös figyelmet fordítottunk e tanácskozás dátumának kitűzésére, hiszen 

nem véletlen hogy május 9-ét választottuk, mely a felszabadult Európa és a fasizmus feletti győzelem jelképét 

hordozza, emellett Robert Schumann egyesített Európa iránti kezdeményezése miatt is. Emellett, mi, topolyaiak 

kivételesen büszkék vagyunk azon tény miatt hogy Szerbia első helyi önkormányzata lehettünk, ahol tíz évvel 

ezelőtt megalakulhatott az ombudszmani intézmény, vagyis a polgári jogvédő. Véleményünk szerint, polgáraink 

megérdemlik hogy polgári jogvédőjük legyen, hiszen ezen intézmény igen jelentős és megbecsült, melyről 

bizonyságot is szereztünk az elmúlt tíz év alatt. Társadalmunk előítéletektől és tabutémáktól terhelt. Felfogásom 

szerint, ezért is lehet ombudszmani intézményünk célja hogy kihasson ezen előítéletek és tabutémák ledöntésére. 

Tény hogy évről évre növekszik az intézmények tekintélye, s ezzel az ombudszman polgárok előtti tekintélye is. 

 Öröm volt számomra, hogy 21 évvel ezelőtt kezdeményezhettem az Ombudsman intézményének 

megalakítását Vajdaságban. Pontosan vezetve arról, hogy egy soknemzetiségű közösségről van szó, amelyben az 

alapvető érdek a béke és a békés együttélésnek a biztosítása és mái napig is az. A kezdeményezés akkor óriási 

ellenállásba ütközött, hiszen az akkori háborús időszakban a prioritások, érdekek elsősorban nemzeti érdekek 

túlszárnyaltak egyéb polgári és emberjogi kezdeményezést. Ettől függetlenül a vajdasági parlament akkor nem 

szavazta ki ezt a kezdeményezést, de hála istennek bő tíz évre rá hatalomváltás után az akkori Szerbia és 

Montenegro államközösség területén, ugye az első ombudszman intézménye nagy büszkeséggel tölt el mái 

napig, monthatom azt hogy kiváló munkát végez, hiszen foglalkozik mindazokkal az érzékeny kérdésekkel, 

melyeket a polárok a kissebbségek az elesettek érdekében tett és tesz. Ennek függvényében a másik nagy 

büszkeségem amit a bevezetőmben már említettem, hogy Topolya azon önkormányzatok közé tartozik, 

pontosabban azon önkormányzat közé tartozik, ahol rögtön a tartományi ombudsman megalakulása után első 

önkormányzat volt, aki fontosnak tartotta és fontosnak tartja ennek az intézménynek az eredményes működését, 

itt a községben, és ezért fontos azt kihangsúlyoznunk, hogy Topolya még mindig a legbékésebb közösségek 

egyike Vajdaságban. Azt is el kell mondani, hogy az ombudsman komolyan foglalkozik azokkal az egyedi 

esetekkel is amelyek jelen vannak a mindennapjainkban, hiszen egy problémát nem lehet úgy kezelni, vagy nem 

lehet csak globálisan kezelni. Az egyéni problémák kezelése az amely meghatározza  egy társadalom megítélése 

szemszögéből. Azért fontos ez még, mert az az európai trend, hiszen Szerbia az Európai Únió felé közelít, ott 

ezek a kérdések, úgy az emberjogok helyzete a kisebbségi jogoknak a biztosítása. A polgárjogoknak a biztosítása 

nagyon fontos, hiszen tudnunk kell hogy Európában ezek érzékeny kérdések és ezekkel az érzékeny kérdésekkel  

az Ombudsman intézménye foglalkozik. Legszebb példája mondjuk ennek a Dániai ombudsmannak a működése. 

1998-ban voltam egy hónapos tanulmányon  Dániában, egyebek között a dán jogrendszert, politikai rendszert és 

az ombudszman intézményét elemeztük. El kell mondanom, hogy az ombudszmannak Dániában ezekben a 

kérdésekben vétó joga van, tehát úgy a kormány, úgy az állam felé vétójoggal bir. Ez egy nagyon magas szintű 

érdekvédelem, magasszintű személyvédelem, de természetesen ezt kéne nekünk is egyszer majd elérnünk. 

Viszont fontos az, hogy működik és hogy eredményesen működik ez az intézmény és ezért Topolyát mindig és 



Vajdaságot is mindig a béke oázisának szeretném tekinteni, hiszen ez az intézmény hozzájárul ahhoz, hogy itt 

biztosítjuk az embereknek a biztonságát. 

 Hölgyeim és uraim! 

 Elfogadván a községi ombudszman ajánlásait, Topolya község helyi önkormányzata bebizonyította hogy 

kész elfogadni az ombudszman minden indokoltan intézett bírálatát, tekintettel arra hogy Topolya arról ismert 

hogy Vajdaság és Szerbia legnyugalmasabb közösségeinek egyikét képezi, mely kedvező nemzetek közötti 

viszonyáról ismert, emellett hogy a polgáraink közötti bizalom erősödésének hordozója. Végül, engedjék meg 

hogy köszönetet mondjak amiért hívásunkra megjelentek, köszönöm ombudszmanunknak a kezdeményezést, 

hiszen jelenlétükkel bizonyították hogy elsőbbséget élvező céljuk az ombudszman intézménye szerepének 

további erősítése, s működésének előmozdítása.  

 Hölgyeim és uraim!  

 Javasolnám az elnök asszony által mondottakat, melyek szerint a mai konferenciának hagyománnyá kell 

nőnie, s mely célja a következő, 2014. évi tanácskozásig, hogy a mai nap üzenete reményt sugározzon aziránt 

hogy a többi, Szerbia és Vajdaság területén levő, ombudszmani intézményt még nem alapított község  belássa 

ezen intézmény alapításának fontosságát. Önöknek pedig sok sikert és jó munkát kívánok! Köszönöm.  



 
 
Poštovani ombudsmani, pravnici, organizatori, gosti, dame i gospodo!  
 
Dozvolite mi da Vas pozdravim u ime Opštine Bačka Topola i da se zahvalim na časti 
što je za domaćina ovog izuzetnog, jubilarnog skupa odabrana upravo Bačka Topola.  
Ponosna sam što sam predsednica u opštini, u kojoj su valjano funkcionisanje 
lokalne samouprave i njenih institucija u tesnoj sprezi sa pružanjem pomoći 
porodicama i zaštitom prava njenih stanovnika.  
 
U trenutku kada obeležavamo desetogodišnji jubilej postojanja i rada veoma 
značajne institucije ombudsmana za pravnu zaštitu građana u Srbiji, treba naglasiti 
da njeno funkcionisanje u značajnoj meri doprinosi daljoj demokratizaciji i 
transparentnosti društvene zajednice zasnovane na širenju principa građanske 
svesti. Popularisanje mera za jačanje pravne zaštite, za celovitije funkcionisanje 
pravne države, i to ima veoma značajnu ulogu u sredinama u kojoj su prisutni 
siromaštvo i nedostatak pravne satisfakcije. 
 
Dužni smo da, ukoliko želimo da omogućimo odgovarajuću zaštitu interesa budućih 
generacija, građanima predočimo jasnu definiciju uloge i prava ombudsmana. Nije 
dovoljno samo uočiti probleme, za njihovo rešavanje potrebna je i namera da budu 
rešeni.  Ombudsman je tokom proteklih godina uspeo da reši brojne probleme, ali je 
još uvek prisutna nedovoljna obaveštenost građana u pogledu postojećih, 
sopstvenih prava.  
 
Poštovani prisutni, ova konferencija vodi nas korak bliže istoriji i ujedno nas sve 
zajedno podseća da su zloupotreba vlasti, nepoštenje, diskriminacija građana po 
raznim osnovama nedopustivi u savremenom društvu kojem težimo, da su sporost 
nadležnih službi u rešavanju pojedinih predmeta, kao i odbijanje davanja potrebnih 
informacija često nepotrebni.  
 
Stručna konferencija, u čijem radu ćete učestvovati, organizovana je s namerom da 
svojim stručnim znanjem doprinesete pojašnjavanju naizgled nepregledne šume 
propisa i da pokušate da ustanovite pravne osnove za rešavanje problema u 
oblastima koje do sada nisu obuhvaćene takvom regulativom. Želim Vam što plodniji 
rad u tom pogledu, kao i da, uz razmenu stručnih znanja i iskustva, iskoristite priliku 
za sticanje novih poznanstava i da susret ombudsmana Srbije pretvorite u tradiciju.  



Tisztelt polgári jogvédők, jogászok, szervezők, vendégek, Hölgyeim és Uraim!  

Elöször engedjék meg, hogy  tisztelettel köszöntsem Önöket Topolya község 

nevében, egyben szeretném megköszönni azt a megtiszteltetést, hogy ennek az 

évfordulóval összekött rangos konferenciának Topolya adhat otthont. Nagy 

büszkeség ez egy olyan község polgármesterének ahol az önkormányzat és 

intézményeinek biztonságos működése után a családok megsegítése, az itt élők 

jogainak szavatolása áll az első helyen.  

Az ombudsman intézményének tíz éves szerbiai  fennállásának ünnepén 

roppant mód fontos, hogy érezzük és éreztessük azt az erőt, hogy a jogvédők 

működése jelentős mértékben hozzájárul  az országok demokratikusabbá 

tételéhez, a jogi  átláthatósághoz, valamint a  polgárközeli hatalom elvének 

megvalósulához. Hatványozottan fontos a jogvédelmét, a jogállamiság mércéjét 

olyan közösségekben hirdetni ahol jelen van szegénység és melyet az 

igazságtétel elmaradása jellemez, ahol még inkább szükség van a kitartó és erős 

oszlopú jogvédő tartópillérre. 

A jövő nemzedékei érdekeinek védelméért kötelességünk világossá tenni a 

polgáraink számára, hogy mi az ombudsman szerepe és milyen jogokkal 

rendelkezik. Elengedhetetlen a jó szándék a problémák rendezésére. Az elmúlt 

években sok gondot sikerült rendeznie a jogvédőnek, de még mindig érezhető, 

hogy a polgárok nem igazán ismerik a jogaikat. 

Tisztelt hölgyeim és uraim, ez a konferencia kicsit összeköt minket a 

történelemmel és emlékeztet arra mindannyiunkat, hogy nem szabad 

engednünk a hatalommal való visszaélést, a tiszteletleneséget, a 

diszkiriminációt, nem szabad megengedni a hivatalok szükségtelen 

késlekedését bizonyos ügyek intézésekor, sem pedig az információk 

megtagadását.   

Az előttünk álló szakmai konferencián Önök, gyakorlati szakemberek próbálnak 

utat mutatni a bonyolult szabályozások útvesztőiben, továbbá igyekeznek 

megoldást nyújtani az esetleges, hézagosan szabályozott problémák 

megoldásában is. Ehhez kívánok sok sikert, és bízom benne, hogy a szakmai 

ismeretek és tapasztalatok cseréje mellett lehetőségük nyílik új ismeretségek 

kialakítására is és talán az ombudsmanok találkozóját  tradicionálissá tenni.  
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Talking Points: 
 
 
Dear Ms Kokai-Mernjak (Mayor of Backa Topola), 
 
Dear Mr Nesic (local ombudsperson of Backa Topola) 
 
Distinguished guests, 
 
 
On behalf of the OSCE Mission to Serbia let me first thank our hosts here in 
Bačka Topola for initiating and organising this regional conference.  
 
With this conference, we will be celebrating the 10th anniversary of local 
ombudspersons in Serbia and I would like to congratulate the municipality of 
Bačka Topola that has established the first local ombudsperson in then 
Serbia and Montengro ten years ago. 
 
This event also gives us the opportunity to discuss and exchange 
experiences between local, provincial and national ombudspersons in Serbia 
and with the national ombudspersons from Hungary as well as Bosnia and 
Herzegovina.  
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Independent institutions - such as ombudspersons – play a very important 
role for the functioning of a democratic society. They fulfil the functions of 
both control and mediators for citizens in order to defend their rights. This is 
why the OSCE Mission to Serbia has been supporting ombudspersons on all 
levels. Currently, we are supporting the Association of Local Ombudspersons 
in their attempt to enhance the coordination between ombudspersons and to 
foster synergies and avoid overlaps as much as possible. 
 
I therefore hope that this conference will provide an opportunity to exchange 
experiences with the goal we all share: to build on the important role 
ombudspersons have and make them even stronger and more effective in 
the future.  
 
I wish you all fruitful discussions. 
 
Thank you. 
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Tačke razgovora: 
 
 
Poštovana gđo Kokai-Mernjak (predsednica opštine Bačke Topole), 
 
Poštovani g. Nešić (lokalni zaštitnik građana u Bačkoj Topoli), 
 
i veoma poštovani gosti! 
 
 
U ime OEBS-ove misije u Srbiji, najpre bih izrazio zahvalnost pred 
domaćinima iz Bačke Topole, za iniciranje i organizaciju predmetne 
regionalne konferencije.    
 
Ovom konferencijom obeležavamo 10. godišnjicu rada lokalnog 
ombudsmana u Srbiji, te mi dozvolite da čestitam opštini Bačkoj Topoli, koja 
je pre deset godina prva uspostavila instituciju lokalnog zaštitnika građana u 
bivšoj državnoj zajednici Srbije i Crne Gore.   
 
Ovaj događaj nam takođe nudi mogućnost za razmatranje i razmenu 
iskustava lokalnih, pokrajinskih i državnih zaštitnika Srbije, kao i državnih 
zaštitnika Mađarske kao i Bosne i Hercegovine. 
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Nezavisne institucije  – kao što su i ombudsmani  – igraju vrlo važnu ulogu u 
funkcionisanju demokratskog društva. Ove institucije ispunjavaju zadatke 
kontrole a i medijacije, za dobrobit građana, u vidu zaštitu njihovih prava. To 
je razlog da OEBS-ova Misija u Srbiji podržava zaštitnike prava na svakom 
nivou. Trenutno podržavamo Udruženje lokalnih ombudsmana Srbije, u 
pokušajima poboljšanja saradnje među zaštitnicima građana, kao i u 
zajedničkim naporima i u izbegavanju preklapanja ingerencija.   
 
Stoga izražavam nadu da će predmetno razmatranje pružiti mogućnost za 
razmenu iskustava, u zajedničkom cilju svih nas: izgradnji važne uloge 
zaštitnika građana, ojačanja i daljnjeg pospešivanja, kao i poboljšanja 
delotvornosti tih institucija.   
 
Svima Vama želim plodonosan dijalog.  
 
Hvala vam za pažnju.  
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Párbeszéd-pontok: 
 
 
Kedves Kókai-Mernyák asszony (Topolya községi elnöke), 
 
Kedves Nešić úr (Topolya helyi polgári jogvédője), 
 
Nagyra becsült vendégek! 
 
 
Az EBESz Szerbiai Missziójának nevében, először hadd fejezzem ki hálámat 
topolyai házigazdáink előtt, a jelen regionális konferencia 
kezdeményezéséért és megszervezéséért.   
 
A jelen konferencia által, Szerbia helyi jogvédői működésének 10. 
évfordulóját ünnepeljük, s engedjék meg hogy gratuláljak Topolya 
községnek, mely Szerbia és Montenegro első helyi polgári jogvédőjét tíz 
évvel ezelőtt megalapította.  
 
Ezen esemény úgyszintén lehetőséget kínál részünkre a szerbiai helyi, 
tartományi és országos szintű, valamint a magyarországi és bosznia-
hercegovinai országos jogvédők tapasztalatainak megvitatására és 
cseréjére. 
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A független intézmények – mint a jogvédők is – igen fontos szerepet 
játszanak a demokratikus társadalom működésében. Ezek úgy ellenőrzési 
mint közbenjárási feladatokat is megoldanak a polgárok javára, ezek 
jogvédelme végett. Ez az oka annak hogy az EBESz Szerbiai Missziója 
támogatásban részesít a valamennyi szinten működő jogvédőt. Jelenleg 
támogatjuk a Helyi Ombudszmanok Egyesületét, a jogvédők közötti 
együttműködés javítására tett próbálkozásaikban, valamint közös 
erőfeszítéseikben s a különböző hatáskörök átfedésének elkerülésében.  
 
Ezért reményemet fejezem ki hogy e tanácskozás esélyt nyújt a 
tapasztalatok cseréjére, mindannyiunk közös célja: a jogvédők fontos 
szerepének kiépítése, ezen intézmények felerősítése és további erősítése, s 
hatékonyabbá tétele érdekében.  
 
Gyümölcsöző párbeszédet kívánok mindannyiuknak.  
 
Köszönöm a figyelmet. 
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Poštovani, 

 

U ime Udruženja lokalnih ombudsmana Srbije želim da pozdravim prisutne organizatore 

koji su prvi u Republici Srbiji osnovali instituciju ombudsmana, a danas smo se okupili 

da obeležimo ovaj značajan jubilej. Takođe pozdravljam i prisutne kolege, kako iz Srbije, 

a posebno mi je drago da su tu kolege iz regiona, Zaštitnik građana Republike Srbije, 

predstavnici Pokrajinskog ombudsmana i prvi pokrajinski ombudsman dr Petar 

Teofilović.  

 

Bačka Topola je prvi grad u Srbiji koja je imala lokalnog ombudsmana. Ova institucija 

postoji u skoro svim zemljama sveta, preko 120 zemalja i kao institucija doživela je 

veliku popularnost i rasprostranjenost. Institucija i ovlašćenja od njenog nastanka u 

Švedskoj davne 1809.godine nije se značajno izmenila. Institucija je u neposrednoj 

povezanosti sa idejom ostvarivanja i zaštite ljudskih prava usled čega se ombudsman i 

danas određuje kao zaštitnik prava građana, čiji je glavni cilj sprečavanje nepravilnosti i 

nezakonitosti, kao i lošeg postupanja u radu uprave prema građanima. Potreba za 

zaštitom ljudkih prava kao i potreba za novim oblicima kontrole i nadzora uprave, a u 

skladu sa savremenim konceptom države u kome čovek zauzima centralno mesto 

nametnulo je potrebu da se pronađu novi mehanizmi zaštite ljudskih prava, pre svega od 

nezakonitog i nepravilnog rada uprave. Vreme je pokazalo da je upravo ombudsman ta 

institucija. Ombudsman je danas institucija zaštite ljudskih prava i prava građana. Sama 

svest o nadzoru ombudsmana vrši pozitivan uticaj na ceo upravni sistem, čineći ga 

podložni javnosti rada i pravdi.  

 

U savremenim uslovima, značajan deo svojih prava i sloboda građani ostvaruju pred 

organima lokalne samouprave, kao i pred javnim ustanovama, preduzećima i dugim 

organizacijama koje vrše javno ovlašćenja, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. 

Upravo u ovoj činjenici treba tražiti i osnovne razloge usled kojih postoji značajno 

opravdanje da se osnuju kancelarije lokalnih ombudsmana, što su pojedine zemlje, među 

kojima je i Srbija, i učinila.  

 

Kao što znamo prvi ombudsman je osnovan u Bačkoj Topoli 2002.g., ali do danas je 

osnovano svega 16 kancelarija lokalnog ombudsmana. Lokalni obudsmani u Srbiji 

osnovani su u sledećim gradovima i opštinama: Bačka Topola, Subotica, Bečej, 

Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Novi Sad, Grad Beograd, opština Vračar, Opština  

Voždovac, Zrenjanin, Pančevo, Vranje, Niš, Smederevska Palanka, Šabac, Oština 

Sombor i Vladičin Han su nekoliko godina imale kancelariju ombudsmana, ali trenutno 

ne rade.  

 

Ideja udruživanja lokalnih ombudsman Srbije nije tako ni nova. Ja smatram da se ona 

počela sprovoditi kroz protokole o saradnji sa Pokrajinskim ombudsmanom, koji su imali 

tadašnji ombudsmani sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine. Ovaj protokol je 

regulisao pitanja nadležnosti utvrđenih odgovarajućim pravnim aktima, a u cilju potpune 

i efikasne zaštite ljudskih prava i slodoba i otklanjao je mogući sukob nadležnost i 

izbegavanja slučajeva istovremenog postupanja po istim predmetima, ali što je još važnije 

i za ovog prvog formalnog akta razvijala se neposredna, stručna i ljudska međusobna 

saradnja.  Pokrajinski ombudsman je često bio mesto okupljanja, mesto širenja 

zajedničkih ideja i iz takve jedne ideje rodila se i ideja o čvršćem povezivanju, u 
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udruženje lokalnih ombudsmana, te je još 2006.g. u oktobru mesecu u Zrenjaninu održan 

prvi sastanak gde je utvrđena potreba i cilj osnivanja udruženja. Međutim od ideje nije 

došlo do konkretne realizaciji.  

 

Kako od jedne dobre ideje ne treba odustajati, 2011.godine počelo se više razgovarati i 

pripremati u  pravcu institucionalizacije, odnosno osnivanja Udruženja, kao jedne 

slobodne asocijacije, odnosno u skladu sa Zakonom o udruženju građana. Nakon 

određenih priprema dokumentacije u tom cilju je i organizovan osnivački sastanak u 

Nišu, kada je i osnovano Udruženje lokalnih ombudsmana Srbije. Osnivački akt i članovi 

Udruženja su svi lokalni ombudsmani Srbije, sem ombudsmana grada Beograda.  

 

Udruženje je osnovano kao dobrovoljna, profesionalna, nevladina, nestranačka i 

strukovna organizacija, a radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prava i unapredjenja položaja 

institucije lokalnog ombudsmana. Udruženje je osnovano radi ostvarivanja sledećih 

ciljeva:  

- zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava, 

- podstiče razvoj institucije lokalnih ombudsmana u Srbiji, 

- jačanja institucije lokalnih ombudsmana u Srbiji, 

- podrška radu lokalnih ombudsmana u Republici Srbiji,  

- organizovanje i realizacija edukativnih aktivnosti lokalnih ombudsmana u RS,  

- informisanje javnosti o značaju rada lokalni ombudsmana u RS,  

- informisanje nadležnih institucija o problemima u radu lokalnih ombudsmana u 

RS, 

- organizovanje edukativnih aktivnosti građanima radi upoznavanja sa materijom 

ljudskih prava i prava građana, 

- organizovanje stručnih seminara, savetovanja i drugo u oblasti ljudskih prava i 

zaštite prava građana,  

- izdavanje edukativnih materijala (knjige, brošure, časopisi i dr.), iz oblasti 

ljudskih prava i prava građana, odnosno vezano za rad lokalnih ombudsmana u 

RS,  

- saradnja sa organizacijama, organima i institucijama u oblasti ljudskih prava i 

prava građana,  

- saradnja sa ugroženim društvenim grupama, 

- organizovanje studijskih putovanja u vezi zaštite ljudskih prava i prava građana,  

- izrada predloga za izmene propisa iz oblasti ljudskih prava i prava građana i rada 

lokalnih ombudsmana, 

- izrada modela pravnih akata vezani za lokalne ombudsmane, 

- izrada baze podataka od značaja za rad Udruženja, 

- obezbedjenje materijalnih i drugih uslova za pospešivanje razvoja lokalnih 

ombudsmana u RS,  

- saradnja sa lokalnim ombudsmanima u svetu i njihovim udruženjima,  

- saradnja sa ombdusmanima drugih nivoa u zemlji i inostranstvu, 

- propagiranje afirmativnih vrednosti iz oblasti zaštite ljudskih prava i prava 

građana,  

- zaštite nezavisnosti i samostalnosti lokalnih ombudsmana u RS,  

- pomoć i podrška lokalnim ombudsmanima u RS kojima je ugrožena samostalnost 

i nezavisnost ili neko drugo pravo, 

- izrada kodeksa lokalnih ombdusmana u RS, 
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- podsticanje naučnog i umetničkog stvaralaštva na planu zaštite ljudskih i 

građanskih prava i afirmacije položaja i uloge lokalnih ombudsmana u RS,  

- organizacija aktivnosti radi afirmacije ljudskih prava i prava građana među 

omladinom, 

- izrada programa i materijala za afirmaciju ljudskih prava i prava građana, 

odnosno zaštite istih, 

- edukacija političkih struktura i struktura vlasti u oblasti rada lokalnih 

ombudsmana, 

- podrška svih aktivnosti unapređenja rada lokalnih ombudsmana u RS.  

 

Osnovani su i organi udruženja, predsednik, za kojeg je izabran Zlatko Marosiuk, 

ombudsman grada Subotice, za predsednika Upravnog odbora Milica Vuletić iz 

Kragujevca, potpredsednik Upravnog odbora je Aleksandar Dulić iz Novog Sada, za 

članove Upravnog odbora izabrane su Dragana Radlovački – Grozdanov iz Zrenjanina, 

Milan Tuferdžić iz Kraljeva i Miladin Nešić iz Bačke Topole, za predsednika Nadzornog 

odbora izabrana je Zorica Runić iz Beograda – Vračar, a za članove Nadzornog odbora 

izabrana su Maja Jovanović iz Vranja i Svetlana Cvetković iz Kruševca.  

 

Odmah nakon osnivanja krenulo se sa realizacijom postavljenih ciljeva, a u okviru 

postavljenog cilja saradnje sa organizacijama, organima i institucijama smatram da je 

najznačajnija saradnja sa OEBS-om, Misija u Srbiji. Ubrzo je, 21.06.2012.g. potpisano  

između Udruženja i OEBS-a, Pismo o namerama koje je regulisala odnos između ove dve 

organizacije, a sa osnovnim ciljem da se preko Udruženja lokalnih ombudsmana da 

podrška radu kako Udruženju, tako i razvoju institucije lokalnog ombudsmana. Ova 

podrška i saradnja realizuje se kroz konkretne akcije odnosno za 2012.g. i 2013.g. 

konkretnim planovima saradnje kroz organizovanje edukativnih radionica na pojedine 

teme, u planu su i organizovanje javnih tribina u mestima i gradovima koji nemaju 

lokalnog ombudsmana, prezentacija institucije, organizovanje stručnih seminara, 

savetovanja i drugo u oblasti ljudskih prava i zaštite prava građana, podrška od strane 

OEBS-a organizaciono i finansijski, organizacija susreta odnosno sastanaka sa vodećim 

NVO u RS u cilju upoznavanja međusobne podrške i saradnje, organizvanja studijskih 

putovanja u zemlje Evropske unije u kojem imaju institucije lokalnih ombudsmana duže 

vremenski period sa prenošenjem iskustva u radu i postupanju, upoznavanje sa pravnim 

položajem u zemlji i obaveznosti njegovih preporuka , a takođe i kako radi bolje 

komunikacije međusobno u Udruženju, a tako i prisutnosti samog Udruženja u javnosti, 

eventualna izrada web sajta za Udruženje lokalnih omubdsmana Srbije. Na osnovu 

navedenog Pisma o namerama i saradnje sa Misijom OEBS-a u Srbiji organizovana je 

poseta Barseloni predstavnika Udruženja gde smo se upoznali sa nivoima organizacije 

ove institucije, odnosno sa Katalonskim ombudsmanom i njegovim saradnicima, kao  i sa 

lokalnim ombudsmanom grada Barselone, a naročito je bio  značajan susret sa 

predstavnicima Udruženja lokalnih ombudsmana Katalonije. Radi se o Udruženju 40 

lokalnih ombudsmana. Saznali smo o istorijatu nastanka njihovog Udruženja, ciljevima, 

međusobnoj povezanosti i organizaciji. Podrška radu i razvoju instituciji lokalnog 

ombudsmana od strane OEBS-a naročito se ogleda kroz izradu studije kapaciteti i 

potencijali institucije lokalnog ombudsmana u Srbiji sa istraživanjem. Smatram da se iz 

ove studije može zaključiti da OEBS daje punu podršku konceptu decentralizovanog 

ombudsmana, a ukazuje na nedostatke kako u odnosima između različitih nivoa 

ombudsmana u RS, kao i nedostatke u samom zakonskom okviru i položaju lokalnog 
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ombudsmana. Ova studija bi trebalo da bude osnovna smernica za razvoj kapaciteta 

lokalnog ombudsmana u Srbiji. Pored navedenog u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji 

organizovana su, sem ovog savetovanja na kojem smo sada, početkom decembra 

2012.godine, i  savetovanje na Paliću sa temom Podrška udruženju lokalnih ombudsmana 

Srbije i krajem marta, odnosno od 26.-28.marta 2013.g. radionica za lokalne 

ombudsmane pod nazivom Izazovi pravnog intervjua i veštine komunikacije, a koju 

radionicu su vodili profesorica Jelena Vlajković, i u radu sa diskriminisanim, 

marginalizovanim grupama gospođa Gordana Rajkov. Ovde je vrlo značajno spomenuti 

da su na oba ova sastanka bili i predstavnici Republičkog zaštitnika građana, a naročito je 

razvijena izuzetna i dobra saradnja sa Pokrajinskim ombudsmanom, Anikom Muškinjom, 

koja je rezultirala i predlozima za učešće u javnoj raspavi izmenama i dopunama Zakona 

o lokalnoj samoupravi.  

 

Takođe su već realizovani i drugi ciljevi Udruženja, a to je izrada baze podataka 

Udruženja, a takođe i što olakšava komunikaciju izrada foldera komunikacije e-

mailovima između članova Udruženja. Takođe bih ovde istakao i podršku Republičkog 

zaštitnika građana kada je nakon izbora 2012.godine smenom političkih struktura došla u 

opasnost i nezavisnost i samostalnost pojedinih lokalnih ombudsmana u RS, kada 

Republički zaštitnik građana javno na RTS dao pomoć i podršku lokalnim 

ombudsmanima,upozoravajući da smena političke vlasti ne dovodi do smene 

ombdusmana jer je to samostalan i nezavistan organ, koji nije vezan za političku vlast.  

 

Smatram da možemo doneti zajednički zaključak da je bilo potrebe da se u Srbiji osnuje 

Udruženje lokalnih ombudsmana. U svom kratkom trajanju udruživanje lokalnih 

ombudsmana dokazalo je svoju svrhu i cilj. Veliki deo kompleksnih poslova i zadataka 

(pojedinačni projekti, obuke, savetovanje, uvođenje nekih inovacija) ombudsmani mogu 

obavljati zajedno kroz Uruženje ombudsmana, a kroz njega obogaćuju svoju saradnju. 

Ideja formiranja Udruženja predstavlja važnu podršku svakom lokalnom ombudsmanu 

pojedinačno, tako i instituciji u celini. Udruženje će pored razmene iskustava, obuka, 

unifikacije normativnih akata pomoći u rešavanju nekih otvorenih pitanja zakonske i 

druge regulative u radu ovog organa. Moramo biti svesni da pripadamo mreži organa koji 

mogu obezbediti daleko bolji i veći efekat od pukog zbira individualnih efekata svakog 

pojedinačnog ombudsmana. Osnovni zadatak Udruženja trebalo bi da bude otklanjanje 

nedostaka koje institucija lokalnog ombudsmana ima, neadekvatno razrađeni zakonski 

okvir, stvaranje adekvatnih službi koji imaju adekvatne kapacitete za rad uz finansijsku i 

funkcionalnu autonomiju, a u Srbiji smatram da je posebno povezivanje, međusobno 

poštovanje saradnja u otklanjanju otvorenog pitanja čitave organizacione šeme 

ombudsmana, a što možemo samo uz saradnju sa Republičkim zaštitnikom građana koji 

je ne jednom podržao i čak najavio izmenu zakonskog okvira za utvrđivanje i 

povezivanje sa institucijom lokalnog ombudsmana. 

 

Hvala na pažnji! 

 

Sastavio  

 

Zlatko Marosiuk 

Predsednik Udruženja 
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Tisztelt jelenlevők, 

 

Szerbia Helyi Ombudszmanjainak Egyesülete nevében, üdvözölném a jelenlevő 

szervezőket, akik a Szerb Köztársaság területén elsőnek megalapították az ombudszman 

intézményét, s ma azért jöttünk össze hogy megünnepeljük e jelentős évfordulót.  

Úgyszintén üdvözölném a jelenlevő munkatársakat, úgy a szerbiaiakat, mint a 

külföldieket, de külön örvendek a regionális kollégáknak, a Szerb Köztársaság polgári 

jogvédőjének a tartományi ombudszmannak s az első tartományi ombudszman tisztségét 

ellátó dr Teofilović Petarnak.  

 

Topolya Szerbia első városa melynek helyi ombudszmanja volt. Ezen intézmény a világ 

majdnem minden országában jelen van, vagyis több mint 120 országban, s intézményként 

nagy népszerűségnek és elterjedtségnek örvend. Az intézmény és a hozzá kötődő 

jogosítványok, annak távoli, 1809-beli svédországi alakulásától fogva, lényegesen nem 

változott. Az intézmény közvetlen összeköttetésben áll az emberi jogok megvalósításának 

és védelmének eszméjével, mely folytán az ombudszmant ma is polgári jogvédőként 

határozzák meg, melynek fő célja a szabálytalanságok és törvénytelenségek, valamint a 

közigazgatás polgárokkal szembeni helytelen eljárásának meggátlása.  Az emberi jogok 

védelme iránti igény, valamint a közigazgatás ellenőrzését és felügyeletét illető új formák 

iránti igény (az állam korszerű elgondolásával összhangban, melyben az ember központi 

helyet foglal el) felvetette igényét annak hogy az emberi jogok védelmét illető, új 

mechanizmusokat leljenek fel, mely mindenek előtt a közigazgatás törvénytelen és 

szabálytalan működésére vonatkozik. Az idő rámutatott hogy éppen az ombudszman ez 

az intézmény, hiszen emberi és polgári jogok védelmére szolgáló intézménnyé vált. Maga 

az ombudszman felügyeletének tudata kedvező hatást fejt ki a teljes igazgatási 

rendszerre, ezzel kiállhat a munka nyilvánossága és az igazságosság elé.   

 

Korszerű körülmények között, a polgárok jogaik és szabadságjogaik jelentős részét a 

helyi önkormányzat szervei, valamint a helyi önkormányzat által alapított 

közintézmények, közvállalatok, s egyéb, közjogosítvánnyal rendelkező szervezetek előtt 

valósítják meg.  Éppen e tényben keresendők azon alapvető okok, melyek folytán jelentős 

indok áll fenn a helyi ombudszmanok irodáinak alapítása mellett, melyet egyes országok, 

mint Szerbia is, megtettek.  

 

Mint tudjuk, az első ombudszmant 2002-ben alapították Topolyán, azonban máig 

mindössze 16 helyi ombudszmani iroda alakult. Szerbia helyi ombudszmanjait az alábbi 

városokban és községekben alapították: Topolya, Szabadka, Óbecse, Kragujevac, 

Kraljevo, Kruševac, Újvidék, Belgrád város, Vračar község, Voždovac község, 

Zrenjanin, Pančevo, Vranje, Niš, Smederevska Palanka, Šabac, míg Zombor községben 

és Vladičin Hanban az iroda néhány évig működött, de jelenleg szünetel.   

 

Szerbia helyi ombudszmanjai társulásának ötlete nem is annyira újkeletű. Véleményem 

szerint ezt a tartományi ombudszmannal való együttműködési protokoll által kezdtük 

lebonyolítani, melyet az akkori, Vajdaság Autonóm Tartomány területén kinevezett 

ombudszmanok írtak alá. E protokoll szabályozta a megfelelő jogi okiratok által 

megállapított illetékességi kérdéseket, mégpedig az emberi jogok és szabadságjogok 

teljes és hatékony védelme végett, emellett elhárította a lehetséges illetékességi 

összeférhetetlenséget, s biztosítja az ugyanazon tárgyakban való, egyidőben történő 
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eljárások elkerülését, de ami még fontosabb, az említett, formális okirat mögött is, 

közvetlen, szakmai és emberi kölcsönös együttműködés fejlődött ki. A Tartományi 

ombudszman gyakran vált összejövetelek színhelyévé, a közös eszmék hirdetésének 

helyévé, s egy ilyen ötletből született a helyi ombudszmanok egyesületét illető, szorosabb 

összefonódás ötlete, ezért még 2006 októberében, Becskereken megtartottuk az első 

összejövetelünket, ahol megállapítottuk az egyesület megalapításának igényét és célját. 

Az ötlet azonban tényszerűen nem valósult meg.  

 

Mivel egy jó ötlettől sem kell eltántorodni, 2011-ben megkezdtük az élénkebb 

tárgyalásokat s az intézményesítés, illetve az egyesület szabad társulásként, illetve A 

polgári egyesületekről szóló törvénnyel összhangban való megalapításának 

előkészületeit. Az iratanyag e célból való, meghatározott előkészítését követően, alapítói 

összejövetelt szerveztünk Nišben, amikor is megalakult Szerbia Helyi 

Ombudszmanjainak Egyesülete. Az alapítói okiratot Szerbia valamennyi helyi 

ombudszmanja aláírta, Belgrád város ombudszmanját kivéve.   

 

Ezen egyesület önkéntes, szakmai, nemkormányzati, párton kívüli, s szakemberekből álló 

szervezet, mégpedig a jog s a helyi ombudszmanok intézménye helyzetének területén 

fennálló célok megvalósítása érdekében. Az egyesületet az alábbi célok megvalósítása 

végett alapították:  

- az emberi és kisebbségi jogok védelme és előmozdítása, 

- Szerbia helyi ombudszmanjai intézménye fejlődésének ösztönzése, 

- Szerbia helyi ombudszmanjai intézményének erősítése, 

- a Szerbia területén kinevezett ombudszmanok munkájának támogatása,  

- a SzK helyi ombudszmanjait illető képzési tevékenységek szervezése és 

megvalósítása,  

- a nyilvánosság tájékoztatása a SzK helyi ombudszmanjai működésének 

jelentőségéről,  

- az illetékes intézmények tájékoztatása a SzK helyi ombudszmanjai működése 

során felmerülő gondokról, 

- a polgárokat illető, képzés jellegű tevékenységek szervezése, azoknak az emberi 

jogokkal és polgárjogokkal való megismertetése végett, 

- szakmai szemináriumok, tanácsadások és egyebek szervezése  az emberi jogok és 

polgárjogok védelmének területén,  

- képző jellegű anyag (könyvek, tájékoztató füzetek, szaklapok stb.) kiadása, az 

emberi jogok és polgárjogok területét, valamint a SzK helyi ombudszmanjainak 

működését illetően,   

- az emberi jogok és polgárjogok területén ténykedő szervezetek, szervek és 

intézményekkel való együttműködés,  

- a veszélyeztetett társadalmi csoportokkal való együttműködés, 

- tanulmányi utazások szervezése az emberi jogok és polgárjogok védelme végett,  

- javaslatok kidolgozása az emberi jogok és polgárjogok, valamint a helyi 

ombudszmanok működésének területét szabályzó előírások, 

- a helyi ombudszmanokhoz kötődő jogi okiratok modelljeinek kidolgozása, 

- az egyesület működése szempontjából lényeges adatbázis kidolgozása, 

- a SzK ombudszmanjai fejlődésének ösztönzését szolgáló, anyagi és egyéb 

feltételek biztosítása,  

- a világ helyi ombudszmanjaival és ezek egyesületeivel való együttműködés,  
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- más szinten tevékenykedő, belföldi és külföldi ombudszmanokkal való 

együttműködés, 

- az emberi jogok és polgárjogok védelmét megerősítő értékek terjesztése,  

- a SzK helyi ombudszmanjai függetlenségének és önállóságának védelmezése,  

- a SzK helyi ombudszmanjai segítése és támogatása, amennyiben ezek önállósága 

és függetlensége, illetve más joga csorbult volna, 

- a SzK helyi ombudszmanjai kódexének kidolgozása, 

- tudományos és művészeti alkotómunka ösztönzése az emberi jogok védelmének 

és a SzK helyi ombudszmanjai helyzetének és szerepének tárgyában,  

- tevékenységek szervezése az emberi jogok és polgárjogok fiatalság körében való 

megszilárdítása végett,  

- az emberi jogok és polgárjogok megszilárdítását, illetve védelmét szolgáló 

program és anyag kidolgozása, 

- a politikai és hatalmi struktúrák helyi ombudszmanok munkáját illető képzése, 

- a SzK helyi ombudszmanjai munkája előmozdítását illető, minden tevékenység 

támogatása.  

 

Megalapították az egyesület szerveit is, elnöknek Zlatko Marosiuk Szabadka város 

ombudszmanját, igazgató bizottsági elnöknek Vuletić Milicát Kragujevácról, igazgató 

bizottsági alelnöknek Dulić Aleksandart Újvidékről, igazgató bizottsági tagságnak 

Radlovački – Grozdanov Draganát Zrenjaninból, Tuferdžić Milant Kraljevóból, és Nešić 

Miladint Topolyáról, felügyelő bizottsági elnökként Runić Zoricát Belgrád Vračar 

városrészéből, míg felügyelő bizottsági tagságba Jovanović Maját Vranjeből és 

Cvetković Svetlanát Kruševácról választották.  

 

Közvetlenül az alakítást követően hozzáláttunk a kitűzött célok megvalósításához, 

mégpedig a szervezetekkel, szervekkel és intézményekkel való együttműködés céljának 

keretében, s véleményem szerint legjelentősebb együttműködésünk az EBESz Szerbiai 

Missziójával. Hamarosan, 2012.06.21-én aláírták az Egyesület és az EBESz közötti 

Szándéknyilatkozatot, mely szabályozta e két szervezet közötti viszonyt, mégpedig azon 

alapvető céllal hogy ezen európai testület, a Helyi Ombudszmanok Egyesülete által 

támogassa úgy az Egyesületet mint a helyi ombudszmanok intézményének fejlesztését. E 

támogatás és együttműködés tényszerű akciók által valósul meg, illetve 2012 és 2013 

esetében tényszerű együttműködési tervekkel, bizonyos tárgyköröket érintő, képzés 

jellegű műhelymunkák szervezése által, s tervbe vettük a nyilvános vitaestek szervezését 

is, a helyi ombudszmannal nem rendelkező helységekben és városokban, emellett az 

intézmény bemutatását, szakmai jellegű szemináriumok szervezését, tanácsadásokat és 

egyebeket az emberi jogok és polgárjogok védelmének területén, valamint az EBESz 

szervezeti és pénzügyi támogatását, a SzK vezető nemkormányzati szervezeteivel való 

találkozó szervezését, a kölcsönös támogatás és együttműködés megismerésének 

céljában, tanulmányi jellegű utazások szervezését az EU régebb óta fennálló, helyi 

ombudszmanok intézményével rendelkező országaiba, a munka- és eljárásbeli 

tapasztalatok megosztása végett, az adott ország jogállásának megismerésével, s az 

intézmény ajánlásainak kötelezőségének tekintetében, úgyszintén az Egyesületen belüli 

jobb értekezés, mint maga az Egyesület nyilvánosságban való jelenléte végett,  Szerbia 

Helyi Ombudszmanjai Egyesülete világhálós oldalának esetleges kidolgozását. Az 

említett szándéknyilatkozat alapján, az EBESz Szerbiai Missziójával megszerveztük az 

Egyesület képviselőinek barcelonai látogatását, ahol megismerkedtünk ezen intézmény 
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szervezeti szintjeivel, illetve a katalán ombudszmannal és ennek munkatársaival, 

valamint Barselona város helyi ombudszmanjával, különösen jelentős volt Katalónia 

Helyi Ombudszmanjai Egyesületének képviselőivel történt találkozó, mely testület 40 

helyi ombudszman egyesületét képezi. Megismerkedtünk ezen egyesület 

megalakulásának történetét, az egyesület céljait, a kölcsönös összeköttetéseket s a 

szervezetet. Az EBESz helyi ombudszmanok intézményénak működését és fejlesztését 

illető támogatása különösképpen kitűnik a Szerbiai ombudszmanok intézményeinek 

teljesítőképessége és lehetőségei című tanulmány kidolgozásából, az ezt illető kutatással 

együtt. Véleményem szerint, e tanulmányból leszögezhető hogy az EBESz teljes 

támogatásban részesíti a decentralizált ombudszmani intézményt, s rámutat a 

hiányosságokra úgy a SzK különböző szintű ombudszmanjainak viszonyát, mint a helyi 

ombudszmanok törvényes keretének s jogállásának hiányosságát illetően. E tanulmány 

alapvető irányelv lehet Szerbia helyi ombudszmanjai teljesítőkéességének 

meghatározásához. Az említettek mellett, az EBESz Szerbiai Missziójával való 

együttműködésben, e tanácsadáson kívül, melyet 2012. december elején tartottunk,  

megszerveztük a palicsi tanácsadásunkat, mely tárgyköre Szerbia Helyi Ombudszmanjai 

Egyesületének támogatása s március végén, illetve március 26.-28.-ig a helyi 

ombudszmanok részére létesítendő, A jogi intervju s a kommunikáció mesterségeinek 

kihívásai című műhelymunkát tartottuk, s mely műhelymunkát Vlajković Jelena 

professzor asszony vezetett, emellett a megkülönböztetésnek kitett, társadalom peremére 

sodródott csoportokkal való munkát Rajkov Gordana asszony vezette. Itt igen lényeges 

megemlítenünk hogy mindkét összejövetelen jelen voltak a Köztársasági Polgári Jogvédő 

képviselői, különösen pedig kivételes és jó együttműködést fejlesztettünk ki a Muškinja 

Anikó személyében hivatalba helyezett Tartományi ombudszmannal, s mely 

együttműködés javaslatokat eredményezett a nyilvános vitán, s A helyi önkormányzatról 

szóló törvény módosításához és bővítéséhez vezetett.   

 

Úgyszintén megvalósultak már az Egyesület egyéb céljai, s mely pedig az Egyesület 

adatbázisának kidolgozása, mely megkönnyíti az értekezést, s lehetővé teszi az Egyesület 

tagságának az állományok mappáinak villámpostán való küldését. Itt úgyszintén 

kiemelném a Köztársasági Polgári Jogvédő támogatását, melynek 2012. évi 

megválasztását követően, a politikai struktúrák leváltásával veszélybe került a SzK 

bizonyos helyi ombudszmanjainak függetlensége és önállósága, s mikor a Köztársasági 

Polgári Jogvédő az állami tévéadón nyilvánosan biztosította segítségéről és támogatásáról 

a helyi ombudszmanokat, figyelmeztetett arra hogy a politikai hatalomváltás nem vezet 

az ombudszman leváltásához, hiszen ez önálló és független szerv, mely politikai 

hatalomhoz nem kötődhet.   

 

Véleményem szerint, közös következtetést vonhatunk le, mely szerint szükség 

mutatkozott Szerbiában a helyi ombudszmanok egyesületének alapítására. Ezen egyesület 

eddigi rövid élettartama alatt igazolta rendeltetését és célját. Az összetett teendők és 

feladatok nagy részét (egyes projektumok, képzések, tanácsadások, újítások bevezetése) 

az ombudszmanok közösen is elláthatják, az Ombudszmanok Egyesülete által, s így 

együttműködési körüket is gyarapíthatják. Az Egyesület alakításának ötlete fontos 

támogatást jelent úgy az egyes ombudszmanoknak, mint az intézménynek egészében. Az 

Egyesület, tapasztalatcserén, képzésen, bizonyos törvényszabályok okiratainak 

egységesítésén kívül segítséget nyújt egyes nyitott, e szerv munkáját érintő törvényes és 

más szabályokat illető kérdések megoldásában. Tudatában kell lennünk annak hogy 
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szervek hálózatába tartozunk, melyek sokkal jobb és nagyobb hatást fejthetnek ki az 

egyes elszigetelt helyi ombudszmanok hatásainak összegénél. Az Egyesület alapvető 

feladata azon hiányosságok kiküszöbölése melyek a helyi ombudszman intézményénél 

még megtalálhatóak, az alkalmatlan törvényes szabályzási keret, alkalmas szolgálatok 

létrehozása, melyek megfelelő teljesítőképességgel bírnak, pénzügyi és feladatköri 

önrendelkezés mellett, s míg Szerbiában úgy gondolom, külön összeköttetés szükséges, 

kölcsönös tisztelettel, s a teljes ombudszmani rendszer szervezetét illető,  nyitott kérdés 

megoldása érdekében való együttműködés, melyet egyedül a köztársasági 

ombudszmannak karöltve hajthatunk végre, s mely nemegyszer támogatott, sőt 

bejelentette a törvényes keret módosítását a helyi ombudszmani intézmény 

megszilárdítása s az ezzel való összeköttetés végrehajtása végett.  

 

Köszönöm a figyelmüket! 

 

Összeállította  

 

Zlatko Marosiuk 

az Egyesület elnöke 
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Međunarodna konferencija povodom jubileja – 10 godina rada prvog ombudsmena u Republici Srbiji 
(bivšoj državnoj zajednici Srbije i Crne Gore) sa temom „Značaj i uloga lokalnih ombudsmena“, jedan 
je od rijetkih skupova, koji okuplja ombudsmene više zemalja, sa fokusom na zaštitu ljudskih prava, a 
sa naglaskom na značaj rada lokalnih ombudsmena  na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. 
 
S obzirom na cilj Konferencije, a koji daje priliku da se predstave iskustva u pogledu rada i uloge 
lokalnih ombudsmena, a pri tome se misli na gradske, opštinske i pokrajinske ombudsmene, njihovu 
saradnja sa Zaštitinikom građana Srbije, kao ombudsmenom na nivou države, zatim, saradnje među 
lokalnim ombudsmenima, njihovim iskustvima u ostvarivanju ovlašćenja i nadležnosti, saradnje sa 
lokalnim organima vlasti, lokalnim službama pravne pomoći, lokalnim medijima, stvara se mogućnost 
da iznesena iskustva doprinesu unapređenju  zaštite prava građana, kao i da takva iskustva 
prenesemo i koristimo u našim sredinama. 
 
U svojoj prezentaciji o organizaciji i radu Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i 
Hercegovine, želja mi je da istaknem određena iskustva i izvještajne pokazatelje, koji bi ukazali na 
rezultate aktivnosti ombudsmena, određene karakteristike i specifičnosti osnivanja i razvoja, značaja 
saradnje sa tijelima, organima, organizacijama i medijima.    
 
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je nezavisna institucija uspostavljena  u 
cilju  promovisanja dobre uprave i vladavine prava i zaštite građanskih prava i sloboda. 
 
Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine je osnovan 1996 godine. 
 
Osnov za početak rada i funkcionisanja Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  je Opšti 
okvirni sporazum za mir u BiH, u javnosti poznat kao Dejtonski sporazum, koji je usvojen 21 
novembra 1995 godine, a koji je ratifikovan 14.decembra 1995 godine i to Aneks IV i VI tog 
Sporazuma. 
 
Prema Aneksu IV Sporazuma, koji je ujedno i Ustav BiH, reguliše da su BiH i oba entiteta, Republika 
Srpska i Federacija BiH, garanti ostvarivanja ljudskih prava utvrđenih Ustavom BiH i Evropskom 
konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. 
 
Prema Aneksu VI Sporazuma, Ombudsmen BiH, zajedno sa Domom za ljudska prava, čine Komisiju za 
ljudska prava BiH,  i koji Aneks polazi od toga da demokratija i ljudska prava su faktori izgradnje 
društva i koji vode u međunarodne integracije. 
 
Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, prema Ustavu BiH, primjenjuje se 
neposredno i ima prioritet u primjeni u odnosu na Ustav i zakone BiH. 
 
Od osnivanja 1996 godine, pa do 2004 godine, funkciju ombudsmena je vršila jedna osoba, strani 
državljanin, a početkom 2004 godine na poziciju ombudsmena BiH su izabrani domaći državljani, tri 
osobe iz tri konstitutivna naroda. 
 
Prije osnivanja Ombudsmena BiH, u Federaciji BiH,  1993 godine osnovan je Ombudsmen Federacije 
BiH, koji je imao nadležnosti zaštite ljudskih prava na prostoru Federacije BiH. U toku 2000 godine 
osnovan je Ombudsmen Republike Srspke, koji je imao nadležnost zaštite ljudskih prava na prostoru 
Republike Srpske, koji su u javnosti bili poznati i kao entitetski ombudsmeni.  
 



Izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za zaštitu ljudskih prava BiH iz 2006 godine, došlo je 
do objedinjavanja ombudsmena Republike Srpske i Ombudsmena Federacije BiH u Instituciju 
ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koje objedinjavanje je i faktički izvršeno u toku 
2010 godine. 
 
U periodu dok su funkcionisali i Ombudsmen BiH i Ombudsmen Republike Srpske i Ombudsmen 
Federacije BiH, zakonom je bila definisana  saradnja među njima koja se ogledala u saradnji na 
promovisanju ljudskih prava, koordinaciji aktivnosti na međusobnom razmjenjivanju informacija o 
aktivnostima, o predmetima koji se razmatraju, redovnim sastancima, organizovanju seminara i 
radionica, i Ombudsmen BiH je zastupao ove institucijwe u BiH i u međunarodnom okruženju na 
odgovarajući način.  
 
U tome periodu Ombudsmen BiH je imao opštu i isključivu nadležnost. 
 Opšta nadležnost se odnosila na razmatranje predmeta  koji se odnose na funkcionisanje ili povrede 
ljudskih prava i slobada počinjene od strane bilo koga organa  vlasti, zatim, radio na žalbama  o 
povredi ljudskih prava počinjenih od vojnih vlasti,  zatim, vodio istrage  u žalbama za slabo 
funkcionisanje sudskog sistema. 
Isključiva nadležnost se odnosila na  rad u predmetima koji su se odnosili na organe vlasti BiH, , na 
organe vlasti jednog entiteta i organ vlasti BiH, kao i koji se odnose na organe vlasti oba entiteta. 
 
Trenutno, Ombudsmen za zaštitu ljudskih prava BiH, funkcioniše na osnovu Ustava BiH i Zakona o 
ombudsmenu za ljudska prava BiH,kojima su zagarantovani nezavisnost i okvir infrastrukture za 
promovisanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. 
 
Zakon o ombudsmenu za zaštitu ljudskih prava BiH donesen je 2000 godine, a mijenjan i dopunjavan 
2002, 2004 i 2006 godine., a definiše mandat, nadležnosti i ovlašćenja i pravila postupanja. 
 
Pored ovih, Ombudsmen BiH, ima i posebna ovlašćenja po: 
 
-Zakonu o zabrani diskriminacije, u kome je regulisano da je centralni organ za provođenje Zakona i 
da može postupati prema svim fizičkim i pravnim licima. 
-Zakonu o slobodi pristupa informacijama, po kome je nadležan za preduzimanje mjera za poštivanje 
procedura pristupa informacijama, 
-Zakonu o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima, po kome je nadležan za praćenje 
provođenja principa kod imenovanja, izdavanje mjera za poništenje odluka i sl. 
 
U cilju zaštite prava građana, Ombudsmen BiH, postupa po pojedinačnim i grupnim žalbama, provodi 
istrage o povredama ljudskih prava, izdaje perporuke za otklanaje kršenja ljudskih prava, preduzima 
mjere na realizaciji preporuka i otklanjanju kršenja prava ,obavještava fizička i pravna lica o njihovim 
pravima i obavezama, upoznaje ih o mogućnosti sudske druge  zaštite, predlaže pokretanje postupka 
medijacije i dr. 
 
Radi planskog rada i funkcionisanja usvojena je Strategija djelovanja 2010 – 2014 godina, zatim 
Platforma za saradnju sa civilnim društvom, unutrašnji normativni akti, poslovnici, pravilnici, odluke i 
drugi potrebni akti. 
 
Institucija funkcioniše na teritorijalnom i funkcionalnom principu, 
Na teritoriji BiH i entiteta organizovano je 5 kancelarija, sjedište u Banjaluci, područne kancelarije u 
Sarajevu, Brčkom i Mostaru i terenska kancelarija u Livnu, a od 2011 godine kancelarija u Tuzli sa 
sedmičnim  danima iz kancelarije Brčko. 
Po funkcionalnom principu je organizovana u 7 odjela po oblastima ljudskih prava (Odjel za prava 
djece, Odjel za prava invalida,Odjela za  prava nacionalnih, vjerskih i drugih manjina, Odjel za 



građanska i politička prava. Odjel za ekonomska, socijalna i kulturna prava, Odjel za eliminaciju 
diskriminacije, Odjel za prava osuđenika/pritvorenika) 
 
Od prepreka u ostvarivanju funkcije, mogu se istaći, još uvijek nedovoljan nivo svijesti o ljudskim 
pravima i o značaju Ombudsmena, nedostatak efikasne pravne pomoći, nedovoljna finansijska 
nezavisnost i prisustna fluktuacija kvalitetnog kadra. 
 
Planske aktivnosti su usmjerene ka daljem kadrovskom jačanju, većem radu na terenu, formalizaciji 
saradnje sa civilnim društvom, veća saradnja sa organima i institucijama na promovisanju i zaštiti 
ljudskih prava. 
 
U oblasti ljudskih prava određeno je prioritetno djelovanje na sprečavanju diskriminacije, kroz izradu 
provedbenih akata, edukacije, zaštite ekonomskih i socijalnih prava, posebno ugroženih grupa, 
prevencije torture  kroz edukaciju osoblja u ustanovama, slobode pristupa infoprmacijama, 
efikasnosti sudskog sistema, uključujući pitanja prava pristupa sudu kroz osiguranje besplatne pravne 
pomoći, zaštiti svjedoka, izvršenja sudskih odluka uz saradnju sa organima, tijelima i civilnog društva. 
 
Ombudsmen ima zakonsku obavezu da svake godine dostavlja izvještaj  o rezultatima aktivnosti koji 
upućuje Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH, Narodnoj skupštini republike Srpske i 
Parlamentu Federacije BiH. 
U svome godišnjem izvještaju navodi broj i prirodu primljenih žalbi, navodeći one koje nisu uzete u 
razmatranje, kao i razloge za to, i one koje su bile predmet istrage, i nalaze o tome, može istaći i 
preporuke koje su prihvaćene od trane organa i tijela i koje nisu prihvaćene. 
 
Izvještaji se objavljuju i namijenjeni su najširem krugu javnosti jer su jedan od mjerodavnih 
pokazatelja stanja ljudskih prava, pored izvještaja i drugih tijela  i organa koji rade na zaštiti ljudskih 
prava. 
 
Ilustracije radi, u 2012 godini, bilo 12. 441 obraćanje, te 5.009 žalbi u radu po kojima je istraživano o 
povredama ljudskih prava. 
 
Od ukupnog broja predmeta po žalbama o povredama ljudskih prava od 5.009 u kojima je vršena 
istraga, završeno je 3.030 u 2012 godini, a utvrđena su kršenja u 40,4% u kojima su izdate preporuke, 
specijalni izvještaji i otklonjene povrede u toku istraživanja, neosnovanih je 21,9 % i 16,8% su 
zatvoreni zbog nezainteresovanosti žalitelja  za dalje postupanje, a 20,9% zatvoreni zbog ustupanja 
drugim organima, i na drugi način. 
 
Najveći broj obraćanja je u oblasti građanskih i političkih prava i socijalno ekonomskih prava, a 
najmanje u oblasti prava nacionalnih vjerskih i drugih manjina. 
 
Porast žalbi je vezan za razne oblike diskriminacije i veći je za 35% u odnosu na prethodnu godinu, a 
najveći porast se odnosi na mobing. 
 
Od ukupnog broja preporuka realizovano je 33,3% , djelimično realizovano 1,23%,  ostvarena 
saradnja u 36,6%, dakle ukupno je 71,13% prihvaćenih preporuka, a nije realizovano  i nije 
prihvaćeno  28,87% preporuka. 
 
Jedan od prioriteta Ombudsmena BiH je jačanje saradnje sa organima i institucijama države, ali i sa 
civilnim društvom, a sa ciljem boljeg razumijevanja i implementacije preporuka, adekvatnijeg 
informisanja građana o njihovim pravima i instrumentima dostupnim za ostvarivanje prava. 
 



Posebna je pažnja posvećena aktivnostima tijela i organa koji se bave pitanjima i problemima ranjivih 
kategorija građana (djeca, izbjeglice, raseljena lica, povratnici, porodice nestalih, žrtava rata, nasilja i 
sl)sa ciljem doprinošenja bržih rješenja za omogućavanje ostvarivanja ovih prava. 
 
Presjek zaprimljenih žalbi ukazuju na podatak da građani za ostvarivanje svojih prava najčešće se 
obraćaju lokalnim organima vlasti, zbog čega je intenzivirana aktivnost Ombudsmena na kontakte sa 
lokalnim zajednicama (opštinama, kantonima), a što je značajno i za boju vidljivost Institucije.Ove 
posjete i kontakti djeluju preventivno, identifikuju se objektivne i subjektivne slabosti sistema, utiče 
na aktivniji odnos organa u svome radu (inspekcije, odnos lokalnog i višeg nivoa vlasti, problem 
stručnog kadra, prepreke za uspostavu efikasne vladavine prava i sl) 
 
Značajna je saradnja sa civilnim društvom u oblasti slobode pristupa informacijama, promociji i zaštiti 
prava djece, pružanje besplatne pravne pomoći, oblasti ekonomsko socijalnih prava, posebno 
ugroženih grupa, oblast sprečavanja diskriminacije, istreaživanje o ljudskim pravima, sačinjavanja 
pregleda zakonodavstva sa aspekta usklađenosti sa međunarodnim standardima, oblast monitoringa 
stanja ljudskih prava na jestima na kojima je ograničena sloboda kretanja. 
 
Institucija je akreditovana u status „A“ kod Međunarodnog koordinacionog komiteta nacionalnih 
institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava, što podrazumijeva nezavisnost i funkcionisanje u 
skladu sa Pariškim principima, mogućnost glasanja u okviru ICC, ali je status donio i obaveze za 
proaktivnu interakciju sa međunarodnim tijelima zaštite ljudskih prava. 
 
Saradnja sa medijima je jedan od strateških  ciljeva u radu, definisana je kao transparentnost i 
otvorenost prema medijima i uspostavljanju saradnje na partnerskim odnosima sa svim medijima. 
 
Mediji su značajan partner  na promovisanju ljudskih prava i rada Ombudsmena  i posvećuje se 
pažnja  profesionalnoj saradnji sa elektronskim i štampanim medijima, čime se doprinosi 
blagovremenom informisanju građana o svim pitanjima iz oblasti ljudskih prava. 
 
U 2012 godini je odgovoreno na sve zahtjeve medija, ali se istovremneo  nastojala i zainteresovati 
medije za određene teme  iz oblasti ljudskih prava.Zaprimljeno je i odgovoreno na 153 zahtjeva 
medija koji su podrazumijevali davanje komentara ili odgovora na određena pitanja, kao i učešća u 
programima elektronskih medija, održano je 5 pres konferencija, poslano je 50 saopštenja o 
aktivnostima ombudsmena, saradnji, projektnim aktivnostima, učešća na skupovima,o preporukama i 
o specijalnim izvještajima,  
 
Posebna pažnja medija je  za oblast diskriminacije, posebno za mobing, te za primjenu Zakona o 
zabrani diskriminacije, zatim, za oblast prava djece, radnih odnosa, imovinsko pravnih odnosa, prava 
lica sa invaliditetom, medijskih sloboda, realizaciji preporuka, stanja nacionalnih i vjerskih sloboda, 
naročito romske populacije, stanje prava lica u kazneno popravnim ustanovama, stanje prava LGBT 
populacije,  
 
Posvećuje se i poseba pažnja javnosti rada , javnost se redovno informiše kroz objavu posebnih 
informacija na WEB stranici , a koje preuzimaju elektronski i štampani mediji  
 
Imajući u vidu da su mediji značajno sredstvo za promovisanje i afirmaciju tema iz oblasti ljudskih 
prava i rada institucija, naročito kroz istraživačko novinarstvo, , a posebno, kada se radi o ranjivoj 
grupi građana, poslužili su mediji i kao izvor  saznanja o povredama ljudskih prava, poslije čega, na 
osnovu objava medija, otvarani predmeti po službenoj dužnosti. 
 
Zaključno, može se istaći, da po organizaciji i radu, Institucija ombudsmena za ljudska prava BIH, 
ostvaruje ulogu nezavisnog mehanizma za promovisanje i zaštitu ljudskih prava, da je u daljem 



razvoju i jačanju potrebno raditi na mjerama koje će u još većoj mjeri približiti ombudsmena 
građanima. 
 
Zbog toga je važno i korisno razmatranje  iskustava o značaju i ulozi lokalnih obudsmena u 
promovisanju i zaštitu ljudskih prava. 
 
Pti tome je važno i značajno za nezavisnost i uspješan rada, povoljno vanjsko okruženje koje može 
predstavljati veliki napredak u zaštiti  ljudskih prava, a na povoljno okruženje može u velikoj mjeri 
uticati i saradnja sa svim tijelima, organima i organizacijama, a povoljno vanjsko okruženje 
podrazumijeva podršku nezavisnosti, posebno finansijske nezavisnosti, te podršku i poštivanje akata 
ombudsmena, kao što su preporuke i izvještaji. 
 
Ostvarivanje osnovnih funkcija ombudsmena nesumnjivo je jedan od značajnih preduslova za 
uspostavu vladavine prava, a što je osnovni cilj vlasti u svakoj državi. 
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A Szerb Köztársaságban (Szerbia és Montenegró volt államközösségében) kinevezett, első ombudszman  
működésének 10. évfordulója kapcsán, A helyi ombudszmanok jelentősége és szerepe címmel 
szervezett, nemzetközi konferencia egyike azon ritka összejöveteleknek, mely több ország  
ombudszmanjait gyűjti egybe, az emberi jogok védelmének súlypontjával, kihangsúlyozván a helyi 
ombudszmanok jelentősét az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmében.  
 
Tekintettel a konferencia céljára, s mely alkalmat nyújt a helyi ombudszmanok működésének és 
tapasztalatainak bemutatására, gondolván itt a városi, községi és tartományi ombudszmanokra, ezek 
Szerbia jogvédőjével mint az állami szintű ombudszmannal való együttműködésére, emellett a helyi 
ombudszmanok közötti együttműködésre, ezek jogosítványainak és illetőségének megvalósítását illető 
tapasztalataira, a helyhatósági szervekkel s helyi jogsegélyszolgálatokkal, médiumokkal való 
együttműködésére, lehetőség nyílik arra hogy a vázolt tapasztalatok hozzájáruljanak a polgárjogok 
védelmének előmozdításához, valamint hogy az ilyen tapasztalatokat átvigyük és használjuk 
környezetünkben.  
 
A Bosznia – Hercegovina emberi jogi ombudszmani intézményének szervezetéről és működéséről szóló 
bemutatómmal azon szándék vezérelt hogy kiemeljek bizonyos tapasztalatokat és jelentésbe foglalt 
mutatókat, melyek az ombudszman tevékenységi eredményeire mutatnak, valamint az intézmény 
alapításának és fejlődésének bizonyos jellemzőit és különlegességeit, emellett a munkatestületekkel, 
szervekkel, szervezetekkel és médiumokkal való együttműködés jelentőségét.     
 
Bosznia – Hercegovina emberi jogi ombudszmani intézménye független intézményként alakult, 
mégpedig a jó közigazgatás és jogállam előmozdítása, illetve a polgárjogok és szabadságjogok védelme 
végett.   
 
Bosznia – Hercegovina emberi jogi ombudszmanjának intézményét 1996-ban alakították.  
 
Bosznia – Hercegovina emberi jogi ombudszmanja működése kezdetének és működésének alapja a 
Bosznia – Hercegovina általános békeszerződése, mint keretszerződés, mely a nyilvánosság előtt Daytoni 
Egyezményként ismert, melyet 1995. november 21-én fogadtak el, 1995. december 14-én cikkelyezték 
be, s számunkra ezen egyezmény  IV. és VI. függeléke a lényeges. 
 
Az illető egyezmény IV. függeléke, mely egyben Bosznia – Hercegovina Alkotmánya lett, úgy rendelkezik 
hogy Bosznia – Hercegovina keretén belül mindkét tagállam, vagyis a Boszniai Szerb Köztársaság és 
Bosznia - Hercegovina Föderációja jótállnak az emberi jogok megvalósulásáért, melyeket az állam 
Alkotmányában és az Emberi Jogok és Szabadságjogok Európai Egyezségében fektettek le. 
 
Az Egyezmény VI. függeléke alapján, Bosznia – Hercegovina ombudszmanja, az Emberi-jogi Otthonnal 
együtt, alkotják Bosznia – Hercegovina Emberi-jogi Bizottságát, s mely függelék abból indul ki hogy a 
demokrácia és az emberi jogok a társadalom kiépítésének tényezői s melyek nemzetközi egységesülés 
felé vezetnek.  



 
Az emberi jogokat és szabadságjogokat illető, Európai Egyezmény, Bosznia – Hercegovina Alkotmánya 
szerint közvetlenül alkalmazandó, s alkalmazás tekintetében elsőbbségi jogot élvez, Bosznia – 
Hercegovina Alkotmányával és törvényeivel szemben.  
 
Az 1996-os alakulástól egészen 2004-ig, az ombudszmani tisztséget egy személy töltötte be, külföldi 
állampolgárként, míg 2004 kezdetén, Bosznia – Hercegovina ombudszmanjának ezen ország 
állampolgárait választották, a három államalakító nemzet egy-egy képviselőjeként.  
 
Bosznia – Hercegovina ombudszmanjának alakítását megelőzően Bosznia – Hercegovina Föderációjában   
1993-ban megalapították Bosznia – Hercegovina Föderációjának ombudszmanját, amelynek az emberi 
jogok védelmére vonatkozó illetősége e föderáció területére terjedt ki. 2000 folyamán megalakították a 
Boszniai Szerb Köztársaság ombudszmanját, amelynek az emberi jogok védelmére vonatkozó illetősége a 
Boszniai Szerb Köztársaság területére terjedt ki, s e két intézmény a nyilvánosság előtt entitásbeli 
ombudszmanként volt ismeretes.   
 
A Bosznia – Hercegovina emberi jogi ombudszmani intézményéről szóló törvény módosítása és bővítése, 
melyet 2006-ban hoztak, egyesítette a Boszniai Szerb Köztársaság és a Bosznia – Hercegovinai Föderáció 
ombudszmanjainak intézményét, így keletkezett Bosznia – Hercegovina emberi jogi ombudszmani 
intézménye, s mely egyesítést ténylegesen 2010 folyamán hajtották végre. 
 
Bosznia – Hercegovina ombudszmanja és az entitásbeli ombudszmanok párhuzamos működésének 
időszakában törnyény szabályozta ezek együttműködését, mely az emberi jogok előmozdítása, az 
egymás kölcsönös megértését célzó tevékenységek egyeztetése és a tevékenységekhez kapcsolódó 
tájékoztatás és adatok cseréje által mutatkozott meg, közelebbről pedig a megvitatásra került 
tárgyakról, rendes megbeszélésekről, szemináriumok és műhelymunkák szervezéséről s Bosznia – 
Hercegovina ombudszmanja megfelelő módon képviselte ezen intézményeket Bosznia – Hercegovinában 
és külföldön is.   
 
Ebben az időszakban Bosznia – Hercegovina ombudszmanja általános és kizárólagos illetőséggel bírt.  
Az általános illetőség az emberi jogok és szabadságjogok működését és bármely hatalmi szerv általi 
jogsértését illető tárgyak megvitatására, emellett az emberi jogok katonai közigazgatás folytán 
bekövetkezett sérülése esetén benyújtott folyamodványokra, illetve az igazságszolgáltatási rendszer 
gyenge működése folytán benyújtott folyamodványokra vonatkozott.  
A kizárólagos illetőség a Bosznia – Hercegovinában vagy ennek egyik entitásában működő hatósági 
szerveket érintő tárgyakra vonatkozott.   
 
Jelenleg, Bosznia – Hercegovina emberi jogi ombudszmanja az említett állam Alkotmánya, illetve 
ombudszmanról szóló törvénye alapján működik, melyek jótállnak az emberi jogokat és 
szabadságjogokat védő infrastruktúra függetlenségéért és keretéért.  
 
A Bosznia – Hercegovina emberi jogi ombudszmanjáról szóló törvényt 2000-ben hozták, s melynek 
módosítása és bővítése 2002-ben, 2004-ben és 2006-ban történt, s mely aktus megszabja a megbízatást, 
a hatáskört, a jogosítványokat, és a működés szabályait.  
 
A felsoroltak mellett, Bosznia – Hercegovina ombudszmanja az alábbi jogosítványokkal rendelkezik:  
 



-A megkülönböztetés tiltásáról szóló törvény, mely szabályzása szerint e szerv a törvény betarttatásának 
központi szerve s hogy minden természetes és jogi személlyel szemben eljárhat.  
-Az információkhoz való hozzáférés akadálytalanságáról szóló törvény, mely alapján e szerv illetékes az 
információkhoz való hozzáférés eljárásainak tiszteletben tartását illető intézkedések foganatosításáért, 
-A kormányt, minisztériumot és más szerveket illető kinevezésrekről szóló törvény, mely alapján e szerv 
illetékes a kinevezéskor figyelembe vett elvek tiszteletben tarttatására, a határozatok semmissé tételére 
vonatkozó intézkedésének elrendelésére stb.  
 
A polgárjogok védelmének céljából, Bosznia – Hercegovina ombudszmanja egyéni és csoportos 
folyamodványok által jár el, nyomozást folytat az emberi jogok sérülését illetően, ajánlásokat bocsát ki az 
emberi jogok sérülésének elhárítására, intézkedéseket foganatosít az ajánlások megvalósításáért, s a 
jogsértések elhárításáért, természetes és jogi személyeket értesít jogaikról és kötelességeikről, ezeket 
megismerteti az igazságszolgáltatás általi védelem lehetőségeivel, közvetítői eljárás indítását javasolja stb.  
 
A tervszerű munka és működés érdekében e szerv elfogadta a 2010 és 2014 közötti Működési Stratégiát, 
emellett A civil társadalommal való együttműködés platformját, különféle belső szabályzási okiratokat, 
ügyrendeket, szabályzatokat, határozatokat s más, szükséges okiratokat.  
 
Ezen intézmény területi és hatáskört illető elven működik.  
Bosznia – Hercegovina és az entitások területén 5 irodát szerveztek, melyek székhelye Banja Lukában 
van, területi irodái pedig Sarajevoban, Brčkoban és Mostarban, emellett terepi iroda működik Livnoban, 
míg 2011-től Tuzlán irodát működtetnek a brčkoi iroda kirendelésével. 
Hatásköri elven 7 osztály alakult, az emberi jogok területei alapján (Gyermekjóléti, Rokkantjóléti, 
Nemzeti és Vallási Kisebbségek Jólétével Megbízott, Polgári és Politikai Jogokkal Megbízott, Gazdasági, 
Szociális és Művelődési Jogokkal Megbízott, A Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Megbízott, s 
Fogvatartottak Jogaival Megbízott osztályok) 
 
A tisztség betöltését illető akadályok között említendő az emberi jogokat s az ombudszman jelentőségét 
illető tudat eleddig elégtelen szintje, a hatékony jogsegély hiánya, az elégtelen pénzügyi függetlenség és 
a minőséges szakemberek számának ingadozása. 
 
A tervezett tevékenységek a további személyzeti felerősítésre, több terepi munkára, a polgári 
társadalommal való együttműködés hivatalosítására, s a szervekkel és szervezetekkel való, emberi jogok 
előmozdításában és védelmében történő, nagyobb együttműködés felé irányulnak.   
 
Az emberi jogok területén elsőbbséget élvezőként határoztuk meg a megkülönböztetés kiküszöbölését 
célzó tevékenységet, okiratok fordítása, képzés, gazdasági és szociális jogvédelem által, különösen pedig 
az egyébként is veszélyeztetett csoportok esetében, a kínzás megelőzését, az intézmények 
személyzetének képzése által, az információkhoz való hozzáférés szabadságát, az igazságszolgáltatási 
rendszer hatékonyabbá tételét, ideértve a bíróságokhoz való hozzáférés jogát, ingyenes jogsegély 
biztosítása által, a tanúvédelmet, a bírósági határozatok végrehajtását, az állami szervekkel, 
testületekkel s a civil társadalommal való együttműködés által. 
 
Az ombudszman törvényes kötelezettsége a tevékenységének eredményeiről szóló, évi jelentés 
benyújtása, melyet Bosznia – Hercegovina elnökségéhez, képviselőházához, valamint az entitások 
képviselőházaihoz nyújt be.  
E szerv éves jelentésében, feltünteti az átvett folyamodványok számát és természetét, a megvitatás alól 
kizárt folyamodványok számával, valamint a kizárás okával, emellett a nyomozás tárgyát képező 



folyamodványokkal, ezek leleteivel, s kiemelhetők az állami szervek és testületek által elfogadott és 
elvetett ajánlások is.  
 
E jelentéseket közzéteszik, mivel a legszélesebb nyilvánossághoz szólnak, hiszen az emberi jogok 
helyzete szempontjából mértékadó muatók egyikét képviselik, a jelentésen s az emberi jogok védelmén 
munkálkodó egyéb testületeken és szerveken kívül. 
 
Szemléltetésképpen, 2012-ben 12.441 megkeresés s 5.009 folyamodvány történt, melyeket illetően az 
emberi jogok sérülését kutattuk.  
 
Az emberi jogok sérülése miatt benyújtott folyamodványok tárgyaiban 5.009 esetben végeztünk 
nyomozást, s ezekből 2012-ben 3.030 eljárás zárult le, s jogsértést 40,4%-ban állapítottunk meg, s ezen 
esetekben ajánlásokat s különleges jelentéseket bocsátottunk ki, valamint a jogsértéseket nyomozásunk 
folyamán szüntették meg. Alaptalannak 21,9 % minősült, s 16,8%-ban az ügyet a további eljárás iránti 
közömbösség miatt zártuk le, ezenkívül 20,9%-ban zártuk le, az ügy más szervnek való átengedése vagy 
hasonlók miatt. 
 
A legtöbb kereset a polgári és politikai jogok, s a szociális-gazdasági jogok területén adódott, míg 
legkevesebb kereset a nemzeti, vallási s más kisebbségek jogainak területén.  
 
A megkülönböztetés folytán benyújtott folyamodványok gyarapodása ezek előző évi számánál 35%-kal 
nagyobb, legnagyobb növekedés a munkahelyi terrorral (mobbing) állt kapcsolatban. 
 
Az ajánlások legnagyobb számából 33,3%-ot valósítottak meg, részben pedig 1,23%-ot, együttműködés 
valósult meg 36,6%-ban, tehát az ajánlásoknak összesen 71,13%-át fogadták el, míg az ajánlások 28,87%-
át nem valósították meg s nem fogadták el.  
 
Bosznia – Hercegovina ombudszmanja elsőbbséget élvező feladatainak egyike az állami szervekkel és 
intézményekkel, emellett a civil társadalommal folytatott együttműködés erősítése is, mégpedig az 
ajánlások jobb megértése és alkalmazása, valamint a polgárok, jogaikat és az ezek megvalósításához 
elérhető eszközöket illető, alkalmasabb tájékoztatása végett.   
 
Külön figyelmet szenteltek a sérülékeny lakossági csoportok (gyermekek, menekültek, széttelepültek, 
visszatérők, az eltűntek s háborús és erőszakot szenvedett áldozatok családjai stb) kérdéseivel és 
gondjaival foglalkozó testületek és szervek tevékenységének, az említett jogok megvalósítását illető, 
gyorsabb megoldásának lehetővé tétele végett.  
 
Az átvett folyamodványok keresztmetszet jellegű elemzése arra mutat hogy a polgárok, jogaik 
megvalósítása végett legtöbbször a helyi hatóságokhoz folyamodnak, mely miatt fokozódott az 
ombudszmanok tevékenysége a helybeli közösségeket illetően (községek, kantonok), mely jelentős ezen 
intézmény jobb átláthatósága miatt is. Ezen látogatások és kapcsolattartás megelőzés jelleggel bír, 
azonosítjuk a rendszer objektív és szubjektív hátrányosságait, s mely kihat e szervek működése közben 
megvalósuló, tevékenyebb viszonyára (felügyelőségek, a helyhatóság és a felsőbb hatóságok viszonya, a 
szakmai személyzet gondja, a sikeres jogállamiság felállítása előtti akadályok stb). 
 
Jelentős együttműködést valósítunk meg a civil társadalommal, az információkhoz való hozzáférés 
szabadságát, a gyermekek jogainak előmozdítását és védelmét, az ingyenes jogsegélyezést, a gazdasági – 
szociális jogok területét, a különösen veszélyeztetett csoportokat, a megkülönböztetés kiküszöbölését, 



az emberi jogok kutatását, a törvényhozás nemzetközi szabványokkal való összhangba hozatala 
áttekintésének összeállítását, s az emberi jogok helyzetének a korlátolt mozgásszabadság helyein való 
megfigyelését illetően. 
 
Intézményünket „A“ jogállásúként osztályozta az Emberi Jogok Előmozdításával és Védelmével 
Megbízott,  Országos Intézmények Alkotta, Nemzetközi Egyeztető Bizottság, mely magába foglalja a 
Párizsi Elvekkel összhangban való függetlenséget és működést, az ICC keretében való szavazás 
lehetőségét, azonban e jogállás kötelezettségeket vont magával, előrelátó s felelősségteljes 
együttműködést a nemzetközi emberi jogvédelmi testületekkel.  
 
A médiumokkalt való együttműködés egyike munkánk stratégiai céljainak, melyet átláthatóságként és a 
médiumok irányában való nyitottságként, s az összes médiummal való együttműködés egyenrangú 
társként való megkezdésével határoztak meg. 
 
A médiumok jelentős partnerek az emberi jogok előmozdítása s az ombudszman munkájának 
érdekében, s figyelmet szentelnek az elektronikus és nyomtatott médiumokkal való, szakmai szintű 
együttműködésnek, mely által hozzájárulunk a polgárok, minden emberi jogot illető, idejekorán történő 
tájékoztatásához.   
 
2012-ben a médiumok minden keresetére választ adtunk, ugyanakkor törekedtünk ezek érdeklődésének 
felkeltésére az emberi jogokkal kapcsolatos, bizonyos tárgykörök iránt. Átvettünk 153 igénylést és 
ezekre válaszoltunk, mely magába foglalta az ezekről való állásfoglalás vagy válasz kibocsátását bizonyos 
kérdésekben, valamint az elektronikus médiumok műsoraiban való részvételt, emellett 5 
sajtótájékoztatót tartottunk, közzétettünk 50 sajtónyilatkozatot az ombudszmanok tevékenységéről, az 
együttműködésreől, a projektjellegű tevékenységekről, összejöveteleken való részvételről, az 
ajánlásokról, s a különleges jelentésekről.   
 
Különösen felhívtuk a médiumok figyelmét a megkülönböztetés területére, jelesül a munkahelyi terrort 
illetően, emellett A megkülönböztetést tiltó törvény alkalmazását illetően, emellett, a gyermekek 
jogainak területére, a munkahelyi jogra, vagyonjogügyi viszonyokra, a rokkantak jogaira, a 
médiaszabadságra, az ajánlások megvalósítására, a nemzeti és vallásszabadság állapotára, 
különösképpen a roma lakosság esetében, illetve a büntetésvégrehajtó intézményekben levő személyek 
állapotára, vagy az LGBT lakosság jogállapotára.   
 
Külön figyelmet szentelünk a munka nyilvánosságára, a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatjuk külön 
tájékoztatásnak a világhálós oldalunkon való megjelentetésével, s melyet az elektronikus és nyomtatott 
médiumok is átvesznek.   
 
Tekintettel arra hogy a médiumok jelentős eszközei az emberi jogok és az intézmények működési 
területén felmerülő tárgykörök hirdetésének és megszilárdulásának, különösképpen a tényfeltáró jellegű 
újságírás által, s különösen amennyiben sérülékeny lakossági csoportról volt szó, a médiumok 
értesülések forrásául szolgáltak az emberi jogok sérülése esetén, melyet követően e tárgyaknak a 
médiumokban való megjelenését követően, hivatalból eljárást indítottunk. 
 
Zárszóként, kiemelhetjük hogy szervezetének és működésének tekintetében, Bosznia – Hercegovina 
emberi jogi ombudszmani intézménye az emberi jogok hirdetését és védelmét ellátó, független 
mechanizmus szerepét látja el, s hogy további fejlesztésekor és erősítésekor szükség mutatkozik azon 



intézkedések kidolgozása iránt, melyek még nagyobb mértékben közelítik az ombudszmant a 
polgárokhoz.  
 
Emiatt, lényeges és hasznos a helyi ombudszmanok jelentőségéről és szerepéről szóló tapasztalatok 
megvitatása, az emberi jogok hirdetése és védelme során. 
 
Mindezek mellett, fontos és lényeges a munka függetlensége és sikeressége végett, a kedvező külső 
környezet mely nagy haladást képviselhet az emberi jogok védelmében, s a kedvező környezetre 
nagymértékben kihathat az összes testülettel, szervvel és szervezettel kifejtett együttműködés, míg a 
kedvező külső környezet magába foglalja a függetlenség, különösen pedig a pénzügyi függetlenség 
támogatását is, emellett az ombudszman támogatását és az általa kibocsátott okiratok, mint az ajánlások 
és jelentések tiszteletben tartását. 
 
Az ombudszmanok alapvető feladatkörének megvalósulása vitathatatlanul egyike a jogállam felállítását 
illető, jelentős előfeltételeknek, mely minden állam elsődleges célját képezi.  



 

 

Organizacija i rad institucije ombudsmana u Republici Mađarskoj  

 

 

 

I. Istorijat normativnog regulisanja pravne institucije  

 

Sveobuhvatna izmena Ustava, objavljena 1989. godine je uspostavila instituciju 

„skupštinskog komesara za prava državljana” – tj. pravnu instituciju republičkog 

ombudsmana. Pomenutom izmenom je uređeno da Republička skupština može izabrati 

posebne ombudsmane za zaštitu pojedinih ustavom garantovanih prava.   

 

Prvog takvog ombudsmana za pojedino pravo, tj. ombudsmana za prava nacionalnih i etničkih 

manjina uspostavila skorija izmena Ustava, iz 1990. godine, potom je Republička skupština 

donela zakon o zaštiti ličnih podataka i javnosti podataka zajedničkog interesa, 

uspostavljajući instituciju „komesara“ – tj. ombudsmana za zaštitu podataka, 1992. godine. 

Republička skupština je na posletku 1993. godine prihvatila normativu o statusu i detaljnim 

pravilima rada ombudsmana, tačnije zakon o „skupštinskom komesaru za državljanska prava“ 

– tj. republičkom ombudsmanu.  

 

Do izbora ombudsmana opšteg delokruga i dva zamenika, kao i dva stručna ombudsmana se 

moralo sačekati još dve godine. Skupština je već 1995. godine izabrala prve republičke 

ombudsmane: tada su u Mađarskoj radila tri samostalna, uporedno jednaka ombudsmana, tj. 

jedan „opšti“ ombudsman za zaštitu ustavnih prava i dva stručna ombudsmana za zaštitu 

specijalnih prava, kao republički ombudsman za zaštitu građanskih prava, republički 

ombudsman za nacionalna i manjinska prava, te ombudsman za zaštitu podataka.  

 

U pogledu na ustavni status – uprkos nazivu – opšti zamenik Republičkog ombudsmana za 

zaštitu građanskih prava je takođe bio samostalni ombudsman, budući da taj zamenik u prvom 

redu nije izvršavao uobičajene zadatke zamenjivanja, nego je – na osnovu podele rada sa 

Republičkim ombudsmanom – u određenim pravnim domenima postupao samostalnim 

istražnim i odlučujućim pravom. (Tome je nedvosmisleno potpomagala činjenica da je 

pomenuti zamenik nosio identičnu javno-pravnu legitimaciju kao opšti ombudsman.) 

 

Potkraj drugog ciklusa ombudsmana su već donete izmene.  Sa jedne strane, Republička 

skupština je leta 2007. godine ukinula instituciju zamenika, sa druge strane, potkraj 2007. 

godine, stavljen u funkciju i treći stručni ombudsman, kada je uspostavljena institucija 

odgovorna za pravni domen zaštite životne sredine, tj. instituciju Republičkog ombudsmana 

za buduće generacije. Zajedno sa „zelenim“ ombudsmanom, koji je prvi put izabran 2008. 

godine, u Mađarskoj su već radila četiri ombudsmana – jedan osnovni ombudsman i tri 

stručne institucije.  

 

Ombudsman opšteg delokruga je izvršavao zadatke sa čitave skale zaštite ustavnih prava, van 

zaštite prava dodeljena delokrugu specijalnih ombudsmana. Pomenuti, posebni ombudsmani 

su delovali samostalno u okviru svojih nadležnosti – stručnih domena, tako da je svaki 

ombudsman bio odgovoran isključivo Republičkoj skupštini. Ombudsmani su bili ovlašćeni 

za postupanje po njihovim delokrugovima, dok se započeti postupci „obično” odnosili na 

ustavna prava, nacionalna i manjinska prava, ustavna prava na zaštitu ličnih podataka i 



 

 

javnost podataka javnog interesa, kao i na osnovna prava na zdravu okolinu, u vezi ispitivanja 

i rešavanja nepravilnosti prouzrokovane od vlasti i nosioca javnih usluga.  

Poslovanje i poslove pripreme u vezi sa zadacima opšteg ombudsmana i stručnih 

ombudsmana  je izvršavala Kancelarija republičkog ombudsmana, kao zajednički biro.  

 

Republička skupština je 2011. godine (sačinjavanjem osnovnog zakona – tj. Ustava, sa 1. 

januarom 2012. godine) ponovno uspostavila intsituciju ombudsmana. Skupština je „u 

interesu stvaranja delotvorne, zajedničke i najpotpunije  zaštite osnovnih prava”1 – ukidajući 

funkciju stručnih ombudsmana2 – sva ovlašćenja karakteristična za ombudsmane, dodelila 

novoj pravnoj instituciji, Ombudsmanu osnovnih prava, koji je postao pravni naslednik 

Republičkog ombudsmana građanskih prava, Republičkog ombudsmana za nacionalna i 

manjinska prava, kao i Republičkog ombudsmana za buduće generacije.  

 

Zakonom su na svojevrstan način spojene ličnosti ranijih ombudsmana – imenovanih na 6 

godina, čiji je mandat još trajao, sa novom pravnom institucijom i organizacijom. Za vođenje 

nove institucije, Republička skupština nije izabrala novog ombudsmana i zamenike. 

Republički ombudsman za zaštitu građanskih prava je funkciju  – na osnovu zakona – mogao 

nastaviti kao Ombudsman za zaštitu osnovnih prava, dok su dvojica stručnih ombudsmana – 

ombudsman za zaštitu manjina i ombudsman za zaštitu ličnih podataka postali zamenici 

ombudsmana sa delokrugom u stručnom domenu, tako da im je mandat – nezavisno od 

početka ranijih ombudsmanskih mandata – vezan za mandat Ombudsmana za zaštitu 

osnovnih prava.  

 

Zaštita ustavnih prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka i javnosti podataka javnog interesa u 

novoj konstrukciji nije ostao među ombudsmanskim okvirima. Republička skupština je 

stvorila novi zakon u interesu osiguranja prava na informacije i na samoupravu, kao i na 

slobodu informisanja, i u tom zakonu je zaštita ličnih podataka, kao i kontrolu podržavanja 

prava na upoznavanje i distribuciju podataka javnog interesa  dodelila novom organu, 

Nacionalnom organu za zaštitu podataka i slobodu informisanja (NAIH).3 Republička 

skupština je ranijeg Republičkog ombudsmana za zaštitu podataka – čiji bi mandat istekao tek 

septembra 2014. godine – za razliku od slučaja ostalih stručnih ombudsmana  − razrešila.4  

 

II. Pravni status, domen zadataka i delokrug ombudsmana, na osnovu važećih 

regulativa  

 

Doslovni naziv mađarskog ombudsmana je: „Komesar za osnovna prava“. Republička 

skupština bira ombudsmana na 6 godina, na predlog predsednika države, uz podršku dve 

trećine odbornika Republičke skupštine – uzimajući u obzir stručne i starosne aspekte, te 

nezavisnost. Dva zamenika ombudsmana, za zaštitu interesa budućih generacija, odnosno za 

zaštitu prava manjina u Mađarskoj, se biraju na isti način, sa razlikom da se oni predlažu od 

strane ombudsmana.  

                                                 
1 Preambula zakona br. CXI. o Komesaru za osnovna prava, iz 2011. god.     
2  Promenu sistema ombudsmana su stručni ombudsmani ocenili kao smanjenje institucionalne razine 

zaštite stručnog domena, kao devalvaciju, odnosno kao korak unazad.  
3  Evropska komisija je januara 2012. godine pokrenula postupak za utvrđivanje povrede dužnosti protiv 

Mađarske, po pitanju ukidanja pravne institucije Ombudsmana za zaštitu podataka, odnosno po pitanju 

nezavisnosti organa NAIH.  
4  Prvi predsednik organa NAIH je postao jedan od ranijih Ombudsmana za zaštitu podataka.  



 

 

 

Ombudsman je odgovoran isključivo Republičkoj skupštini. Tokom postupka je nezavisan, 

mere za preduzimanje donosi isključivo na osnovu Ustava i zakona. Ombudsmanu za zaštitu 

osnovnih prava (i zamenicima) sleduje pravni imunitet nalik na odbornike Republičke 

skupštine. Nezavisnost osiguravaju i pravila za izbegavanje sukoba interesa u najvećem 

mogućem krugu.5 

 

Glavni zadatak ombudsmana je ispitivanje nepravilnosti u vezi sa osnovnim pravima, 

prouzrokovane od vlasti i nosioca javnih usluga, i iniciranje opštih ili pojedinačnih mera za 

otklanjanje tih nepravilnosti.6 Zamenici ombudsmana prate ostvarivanje prava budućih 

generacija, odnosno prava nacionalnih manjina na području Mađarske, te potpomažu rad 

ombudsmana putem informisanja, skretanja pažnje, sadejstvu u istragama. 7 

 

Ombudsmanu za zaštitu osnovnih prava se može obratiti svako, ako po rasuđivanju, delatnost 

ili propust organa uprave ili organa, nosioca javne usluge povredili osnovno pravo lica koji se 

obraća, ili postoji neposredna opasnost od povrede tih prava, pod uslovom da mogućnosti 

pravnog leka – putem uprave – ne podrazumevajući sudsku istragu zakonitosti odluke uprave  

– već iskoristio, ili mogućnost pravnog leka nije osigurana. (Ombudsman stoga ne može 

prisvojiti delokrug ni prvostepenog ni drugostepenog postupka od strane vlasti.) 

 

Organom opšte uprave se smatraju lokalna samouprava, manjinska samouprava, javna tela 

koja rade na osnovu obaveznog članstva, vojska, organ za unutrašnje poslove, ostali organ u 

okviru delokruga opšte uprave, ili u organ istražnog organa, odnosno tužilaštva u tom 

domenu, beležnik, ovlašćeno live za sudsku, prinudnu naplatu. Organ, kao nosilac javne 

usluge – nezavisno od toga, u kakvom organizacionom obliku radi – jeste organ, vršilac 

zadataka države ili lokalne samouprave, odnosno organ koji sarađuje u izvršavanju ovih 

zadataka, nosilac usluge javne infrastrukture, glavni nosilac usluge, organizacija koja sudeluje 

u pružanju ili posredovanju državnog ili EU finansiranja, organizacija koja vrši delatnosti 

navedene u normativi, kao i organizacija koja pruža usluge obaveznog korišćenja, propisane 

po normativi. Organ, nosilac javnih usluga se može ispitati isključivo u vezi sa ovim 

delatnostima.  

 

U nepravilnosti u vezi osnovnih prava ne spadaju samo odluke od vlasti ili nosilaca javnih 

usluga, nego i – među ostalima – neosnovano dug postupak, negativna diskriminacija, 

                                                 
5  8. § (1) Mandat ombudsmana i zamenika za zaštitu osnovnih prava predstavlja  sukob interesa sa 

svakim drugim državnim, samoupravnim, društvenim i političkim mandatom i funkcijom.  

 
6 Konstatovano je da Ustav, odnosno zakon za izvršenje Ustava iz 2012 godine potpuno preobrazio 

organizaciju institucije ombudsmana, promenio redosled postupanja, ali ostavio prvotnu funkciju.   
7  Ustav ne sadrži detaljne regulative u vezi saradnje ombudsmana i zamenika. U zakonu o pravima 

nacionalnih manjina, odnosno ni u regulativama za zaštitu i održavanje prirodnih resursa ne postoje detaljne 

regulative o delokrugovima ombudsmana i zamenika. Uređivanje ovlašćenja zamenika, zakon o manjinskim 

pravima izričito ostavlja drugom zakonu. Posebni zakon (o ombudsmanu) međutim ovlašćuje ombudsmana za 

određivanje dubinu saradnje sa zamenikom/zamenicima (tako npr. eventualnu podelu prava odlučivanja) – a to 

se određuje Pravilnikom o organizaciji i radu Kancelarije ombudsmana.  

 Tome je zasigurno razlog da zamenik bira Republička skupština na predlog ombudsmana, pa tako 

zakonodavac  pretpostavlja lično i stručno poverenje između ombudsmana i zamenika.  

 Važeći Pravilnik o organizaciji Kancelarije ombudsmana ne osigurava pravo donošenja odluka 

zamenicima.   



 

 

nepodesno ili pogrešno informisanje, nedostojno lično ophođenje, neosnovano odbijanje 

obaveštavanja.  

 

Ombudsman za zaštitu osnovnih prava ne može pomoći ako je dotični postupak pokrenut pre 

23. oktobra 1989. godine, ako je pravosnažna odluka po predmetu starija od 12 meseci, ako je 

po predmetu pokrenut sudski postupak, odnosno je već doneta sudska odluka, nadalje, ako 

postupak nisu vodili pravna lica koji bi po zakonu spadali u organe ili nosioce javnih usluga. 

Zakon ne ovlašćuje ombudsmana za pravno zastupanje pred vlastima ili sudom, odnosno za 

davanje pravnih saveta u  postupku pred pomenutima.  

 

Ombudsman sam bira meru za preduzimanje, koju u okvirima zakona o uređenju delokruga 

drži celishodnom. Na postupak ombudsmana se ne odnosi rok za postupanje od 30 dana. 

Može dostaviti predstavku nadzornom organu organa koji je činio nepravilnost, a za pravno 

lečenje nepravilnosti u vezi sa osnovnim pravima, ili može inicirati rešavanje/uklanjanje 

nepravilnosti kod načelnika dotičnog organa. Kod Ustavnog suda može pokrenuti ispitivanje 

protiv-ustavnosti date normative, može predlagati žalbu od tužilaštva ili postupak utvrđivanja 

odgovornosti, pokretanje prekršajnog ili disciplinskog postupka, i u slučaju rasvetljavanja 

krivičnog dela je dužan pokrenuti krivično-kazneni postupak. Može predlagati pred 

zakonodavnim organom izmenu, ukidanje važenja odnosno donošenje zakonskih regulativa, a 

kao krajnju meru, u slučaju predmeta koji se na drugi način ne može rešiti – u okviru 

godišnjeg izveštaja – predstavlja Republičkoj skupštini.  

 

Jedna od novina u Ustavu se tiče sistema zaštite osnovnih prava, tj. ukidanje popularne akcije 

(građanske inicijative), instituciju građanskog predlaganja bez interesa, pred Ustavnim 

sudom.  Naime, posle 1. januara 2012. godine, bez pravnog interesa je moguće inicirati 

posrednu, naknadnu kontrolu samo za uski krug predlagača. U ovaj krug spada po Ustavu: 

vlada, četvrtina odbornika Republičke skupštine, kao i ombudsman za zaštitu osnovnih prava.  

 

Po zakonu o zaštiti osnovnih prava, ombudsman za zaštitu osnovnih prava svake godine 

obaveštava Republičku skupštinu o delatnostima zaštite osnovnih prava, prikazujući u 

posebnim poglavljima delatnosti u vezi zaštite, pomoći i nadzora dečijih prava, interesa 

budućih generacija, prava nacionalnih manjina na području Mađarske, kao i zaštitu najviše 

ugroženih društvenih grupa – uključujući i sporazum o pravima osoba sa invaliditetom.  

 

III. Prva potpuna godina ombudsmana za zaštitu osnovnih prava: 2012 

 

2012. godine je bilo daleko više obraćanja nego ranije, to sa jedne strane odražava poznavanje 

i popularnost8 institucije, sa druge strane pokazuje protivrečnost pokušaja rešavanja 

ekonomske i socijalne, kao i političke i pravne krize.  

 

Po vrednovanju Dr. Mateja Saboa, ombudsmana za zaštitu osnovnih prava, „sam Ustav, i 

neprestano jačajući intenzitet zakonodavne skupštinske delatnosti  –  pa sledom toga postoje 

problemi kvaliteta – prouzrokovali su masu diskutovanih i diskutabilnih političkih reakcija. 

Za reorganizovanu instituciju ombudsmana, 2012. godina je postala godina preispitivanja 

osnovnih prava, budući da je novo uređenje obraćanja Ustavnom sudu privuklo pažnju i 

                                                 
8 Po istraživanju javnog mnjenja Sonda Ipsos-a u 2012. godini, Kancelarija ombudsmana za zaštitu 

osnovnih prava u hijerarhiji javnog poverenja postala najpopularnija institucija među građanima, ispred 

Ustavnog suda, i favorizirane partije upitanih.  



 

 

prouzrokovalo niz reakcija od sistema osnovno-pravnih institucija, političkog društva i cele 

javnosti.”9 

 

Na osnovu zakona o Ustavnom sudu, ombudsman može u svoje ime inicirati, uz stručno 

odgovarajuće i odlučno ustavno-pravno obrazloženje, znači mora da „prisvoji“ pritužbu lica 

koji traži kontrolu normativa. Stoga, ombudsmanu pripada sloboda odlučivanja u smislu 

načina postupanja po pristiglim pritužbama za kontrolu normativa.  

 

Novina u uređenju je da se u delatnosti ombudsmana za zaštitu osnovnih prava određuje kao 

prioritetni domen zaštita dečijih prava, interesa budućih generacija, prava nacionalnih 

manjina, kao i prava najviše ugroženih društvenih grupa.  

 

Pregledom dosadašnje prakse, može se konstatovati da se ombudsman u domenu zaštite 

životne sredine i prava nacionalnih manjina (u okviru novog domena zadataka primljenih od 

ranijeg, stručnog ombudsmana) trudio za stručni kontinuitet. Kao pravni naslednik je ispitivao 

slučajeve prenete iz 2011. godine, dok je neke, ranije završene, važne slučajeve ponovo 

ispitao, u okviru naknadne kontrole. U metodologiji istrage nije došlo do promena.   

 

U poređenju sa ranijim stanjem, novi elemenat predstavlja tematsko razmišljanje, na osnovu 

projekata. Važno je međutim, da je kod svakog projekta pokrenutog kod ombudsmana za 

zaštitu osnovnih prava 2012. godine, posebni aspekt je predstavljalo ispitivanje ostvarenja 

prioritetnih pravnih oblasti.   

 

Organizaciona transformacija tako ni u kojem aspektu nije dotakla privrženi, stručni pristup 

ombudsmana, a usput je ujedinjena organizaciona struktura pružila mogućnost složenijem 

pristupu ostvarivanja prava zaštite čovekove okoline i nacionalnih manjina; dok je novo 

uređenje obraćanja Ustavnom sudu učinila dejstvo ombudsmana u vezi normative važnijim.   

                                                 
9  Pozdrav ombudsmana, in. Izveštaj ombudsmana za zaštitu osnovnih prava i njegovih saradnika o 

delatnostima u 2012. godini. , 2. str. 



 

 

Az ombudsman intézményének megszervezése és működése Magyarországon 

 

 

 

I. A jogintézmény szabályozásának a története 

 

Az Alkotmány 1989-ben kihirdetett átfogó módosítása hozta létre Magyarországon az 

állampolgári jogok országgyűlési biztosának jogintézményét, illetve rendelkezett arról, hogy 

az Országgyűlés egyes alkotmányos jogok védelmére külön biztost választhat.  

 

Az első különjogi biztost, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosát egy újabb 

alkotmánymódosítás nevesítette 1990-ben, majd az Országgyűlés a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben hozta létre 1992-ben az 

adatvédelmi biztos intézményét. Végül az Országgyűlés 1993-ban fogadta el az 

ombudsmanok jogállásának és működésének részletes szabályait tartalmazó jogszabályt, az 

állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvényt.  

 

Az általános hatáskörű ombudsman és helyettese, valamint a két szakombudsman 

megválasztásáig azonban még két évet várni kellett. Az Országgyűlés csak 1995-ben 

választotta meg az első országgyűlési biztosokat: ekkor három önálló, egymással mellérendelt 

viszonyban álló ombudsman működött Magyarországon, egy alkotmányos jogvédelmi 

feladatokat ellátó „általános” és két speciális jogterület védelmére rendelt szakombudsman: az 

állampolgári jogok országgyűlési biztosa, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok 

országgyűlési biztosa, és az adatvédelmi biztos. 

 

Alkotmányos helyzetét tekintve – elnevezése ellenére – önálló ombudsman volt az 

állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettese is. A helyettes ugyanis 

elsősorban nem klasszikus helyettesítési feladatokat látott el, hanem – az állampolgári jogok 

országgyűlési biztosával való munkamegosztása alapján – meghatározott jogterületeken 

önálló vizsgálati és kiadmányozási joggal járt el. (Ebben nyilvánvalóan szerepet játszott az a 

tény, hogy a helyettes ugyanolyan közjogi legitimációval rendelkezett, mint az általános 

biztos.) 

 

A második ombudsmani ciklus vége már változásokat hozott. Egyrészt az Országgyűlés a 

helyettes jogintézményét 2007 nyarán megszűntette, másrészt 2007 végén egy harmadik 

szakombudsmant is nevesített, amikor létrehozta a környezetvédelmi jogterületért felelős jövő 

nemzedékék országgyűlési biztosának intézményét. Az első ízben 2008-ban megválasztott 

„zöld” ombudsmannal együtt immár négy, egy általános és három szakombudsman működött 

Magyarországon.  

 

Az általános hatáskörű biztos látta el az alkotmányos jogok – a külön biztosok hatáskörébe 

utalt jogok védelmén kívüli – teljes skálájának védelmével kapcsolatos feladatokat. A külön 

biztosok a maguk szakterületén önálló jogkörben jártak el, s mindegyik biztos kizárólag az 

Országgyűlésnek volt felelős. Az ombudsmanok feladatköreiknek megfelelően voltak 

jogosultak eljárni „általában” az alkotmányos jogokkal, a nemzeti és etnikai kisebbségi 

jogokkal, a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való 

alkotmányos jogokkal, valamint az egészséges környezethez való alapvető jogokkal 



 

 

kapcsolatos, a hatóságok és közszolgáltatók által okozott visszásságok kivizsgálására és 

orvoslásuk érdekében való intézkedések kezdeményezésére irányult. 

Az általános és a szakombudsmanok feladataival kapcsolatos ügyvitel és előkészítés teendőit 

egy közös hivatal, az Országgyűlési Biztos Hivatala látta el. 

 

Az Országgyűlés 2011-ben (az Alaptörvény megalkotásával, 2012. január 1-ei hatállyal) 

újjáalakította az ombudsmani jogintézményt. Az Országgyűlés „az alapvető jogok hatékony, 

egységes szemléletű és legteljesebb védelmének megteremtése érdekében”1 – megszüntetve a 

szakombudsmani tisztséget2 – valamennyi ombudsmani típusú jogosítványt egy új 

jogintézmény, az alapvető jogok biztosa számára adott meg, amely az állampolgári jogok 

országgyűlési biztosának, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának és a 

jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a jogutódja lett.  

 

A törvény sajátos módon kapcsolta össze az új jogintézménnyel és szervezettel a korábbi, 

hatéves mandátumukat még ki nem töltő ombudsmanok személyét. Az Országgyűlés az új 

intézmény vezetéséhez nem választotta meg az új biztost és helyetteseit. Az állampolgári 

jogok országgyűlési biztosa megbízatását – törvény alapján – alapvető jogok biztosaként 

folytathatta, míg a szakombudsmanok közül kettő, a kisebbségi és az adatvédelmi biztos 

szakterületi illetékességgel biztoshelyettes lett, és így mandátumuk – a korábbi ombudsmani 

megbízatásuk kezdetétől függetlenül – az alapvető jogok biztosa mandátumához lett kötve.  

 

Az új konstrukcióban a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok 

nyilvánosságához kapcsolódó alkotmányos jogok védelme nem maradt ombudsmani keretek 

között. Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság 

biztosítása érdekében új törvényt alkotott, s ebben a személyes adatok védelmét, valamint a 

közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog 

érvényesülésének ellenőrzését egy új hatóságra, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságra (NAIH) bízta.3 Az Országgyűlés a korábbi adatvédelmi 

biztost – akinek mandátuma csak 2014 szeptemberében járt volna le – a többi 

szakombudsman esetében követett módozattól eltérően − felmentette.4  

 

II. Az ombudsman jogállása, feladat és hatásköre a hatályos szabályok alapján 

 

A magyar ombudsman elnevezése: alapvető jogok biztosa. Az Országgyűlés az ombudsmant 

a köztársasági elnök javaslatára, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával – 

szakmai, életkori, függetlenségi szempontok figyelembe vételével – hat évre választja. Az 

ombudsman két helyettesét, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét, illetve a 

Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyetteseket ugyanígy választja, 

azzal a különbséggel, hogy személyükre az ombudsman tesz javaslatot. 

 

Az ombudsman kizárólag az Országgyűlésnek felelős. Eljárása során független, intézkedéseit 

kizárólag az Alaptörvény és a törvények alapján hozza meg. Az alapvető jogok biztosát (és 

                                                 
1  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) preambuluma  
2  A szakombudsmanok jogterületük intézményes védelmi szintjének a csökkentéseként, leértékeléseként, 

illetve visszalépésként értékelték az ombudsmani rendszer átalakítását.  
3  Az Európai Bizottság 2012 januárjában kötelességszegési eljárást indított Magyarország ellen az 

adatvédelmi biztos jogintézményének a megszüntetése, illetve a NAIH függetlensége kérdésében.  
4  A NAIH első elnöke az egyik korábbi adatvédelmi biztos lett.  



 

 

helyetteseit) az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg. Függetlenségét a 

lehető legszélesebb körű összeférhetetlenségi szabályok is biztosítják.5 

 

Az ombudsman legfőbb feladata, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos, hatóságok és 

közszolgáltatók által okozott visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános 

vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.6 A helyettes biztosok figyelemmel kísérik a 

jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 

érvényesülését, tájékoztatással, figyelemfelhívással, vizsgálatban való közreműködéssel, 

javaslatokkal segítik az ombudsman munkáját. 7 

 

Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint közigazgatási szerv vagy 

közszolgáltatást végző szerv tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy 

alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló 

közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. (Az 

ombudsman tehát sem az első, sem a másodfokú hatóság eljárási jogkörét nem vonhatja 

magához.) 

 

Közigazgatási szervnek minősül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 

kötelező tagság alapján működő köztestület, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, 

közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében, a nyomozó hatóság vagy az 

ügyészség nyomozást végző szerve, a közjegyző, a törvényszéki végrehajtó, az önálló 

bírósági végrehajtó. Közszolgáltatást végző szerv – függetlenül attól, hogy milyen szervezeti 

formában működik – az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó, illetve e feladat 

ellátásában közreműködő szerv, a közüzemi szolgáltató, az egyetemes szolgáltató, az állami 

vagy európai uniós támogatás nyújtásában vagy közvetítésében közreműködő szervezet, a 

jogszabályban közszolgáltatásként megjelölt tevékenységet végző szervezet, valamint a 

jogszabályban előírt, kötelezően igénybeveendő szolgáltatást nyújtó szervezet. A 

közszolgáltatást végző szerv kizárólag e tevékenységével összefüggésben vizsgálható. 

 

Alapvető joggal kapcsolatos visszásságnak nemcsak a hatóságok/közszolgáltatók jogszabályt 

sértő határozata minősülhet, hanem – egyebek mellett – az indokolatlanul lassú ügyintézés, a 

hátrányos megkülönböztetés, a nem megfelelő vagy téves tájékoztatás, a méltánytalan 

személyes bánásmód, a tájékoztatás indokolatlan megtagadása is. 

                                                 
5  Ajbt. 8. § (1) Az alapvető jogok biztosának és helyettesének a megbízatása összeegyeztethetetlen 

minden más állami, önkormányzati, társadalmi és politikai tisztséggel vagy megbízatással. 

 
6  Megállapítható, hogy az Alaptörvény, illetve annak végrehajtására megalkotott törvény, az Ajbt. 2012-

ben teljesen átalakította az ombudsmani intézmény szervezetétét, módosította eljárásrendjét, azonban meghagyta 

az eredeti funkcióját.  
7  Az Alaptörvény nem tartalmaz részletszabályokat az ombudsman és helyettesei együttműködése 

vonatkozásában. A nemzetiségek jogairól szóló törvényben (Njt.), illetve a természeti erőforrások védelmére és 

fenntartására vonatkozó szabályokban sincs azonban részletszabály a biztos helyettes feladat- és hatáskörére. Az 

Njt. a helyettes jogosítványainak a szabályozását kifejezetten külön törvényre hagyja. A „külön törvény”, az 

Ajbt. viszont az ombudsmanra bízza, hogy a helyettesével/helyetteseivel való együttműködés mélységét (így 

például a kiadmányozási jog esetleges megosztását) az ombudsmani hivatal szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározza.  

 Ennek bizonyára az az oka, hogy a helyettes biztost az ombudsman javaslatára választja az 

Országgyűlés, a jogalkotó tehát feltételezi a biztos és a helyettes közötti személyes és szakmai bizalmat.  

 A hatályos SZMSZ kiadmányozási jogot nem biztosít a helyetteseknek.  



 

 

 

Az alapvető jogok biztosa nem tud segíteni, ha az ügyre vonatkozó eljárás 1989. október 23-a 

előtt indult, ha az ügyben született jogerős határozat 12 hónapnál régebbi, ha az ügyben 

bírósági eljárás van folyamatban vagy már bírósági döntés is született, továbbá ha a törvény 

szerint hatóságnak/közszolgáltatónak nem minősülő szervek jártak el. A törvény nem 

jogosítja fel a biztost, hogy bárkit hatóság vagy bíróság előtt képviseljen, vagy azok előtt 

folyamatban lévő eljárásban jogi tanácsot adjon. 

 

Az ombudsman a célszerűnek tartott intézkedést – a hatáskörét szabályozó törvény keretei 

között – maga választja ki. Eljárására nem vonatkozik a 30 napos eljárási határidő. Ajánlást 

tehet a visszásságot előidéző szerv felügyeleti szervének az alapvető jogokkal kapcsolatos 

visszásság orvoslására, vagy kezdeményezheti az érintett szerv vezetőjénél a visszásság 

orvoslását. Indítványozhatja az Alkotmánybíróságnál a jogszabály alkotmányellenességének 

vizsgálatát, kezdeményezheti ügyészi óvás benyújtását, felelősségre vonásra irányuló eljárást, 

vagy szabálysértési illetve fegyelmi eljárás megindítását, és bűncselekmény észlelése esetén 

köteles büntetőeljárást kezdeményezni. Javasolhatja a jogalkotásra jogosult szervnek a 

jogszabály módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását, és végső intézkedésként az 

egyébként nem rendezhető ügyet – éves beszámolója keretében – az Országgyűlés elé 

terjeszti. 

 

Az Alaptörvény egyik újdonsága az alapvető jogok védelmének rendszerében, hogy 

megszüntette az Alkotmánybíróság előtti populáris akciót, azaz az egyéni érdekeltség nélküli 

állampolgári indítványozás intézményét. 2012. január 1-jét követően ugyanis jogi érdekeltség 

nélkül már csak egy szűk indítványozói kör jogosult absztrakt utólagos normakontroll 

kezdeményezésére. E körbe tartozik az Alaptörvény szerint a Kormány, az országgyűlési 

képviselők egynegyede, valamint az alapvető jogok biztosa. 

 

Az Ajbt. alapján az alapvető jogok biztosa minden évben tájékoztatja az Országgyűlést 

alapjogvédelmi tevékenységéről, külön fejezetekben bemutatva a gyermekek jogainak, a jövő 

nemzedékek érdekeinek a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak, valamint a leginkább 

veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelmével, ezen belül a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtásának segítésére, védelmére és ellenőrzésével 

kapcsolatos tevékenységét.  

 

III. Az alapvető jogok biztosának első teljes éve: 2012 

 

Lényegesen többen fordultak az ombudsmanhoz 2012-ben, mint azelőtt, ami egyfelől tükrözi 

az intézmény ismertségét-elismertségét8, másrészt a gazdasági és szociális, valamint a 

politikai és jogi válság megoldási kísérleteinek ellentmondásosságát. 

 

Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa értékelése szerint „maga az Alaptörvény és az 

egyre növekvő intenzitású – és ennek következtében minőségileg eléggé problémás – 

parlamenti törvényhozási tevékenység a válságra adott politikai és jogi reakciók vitatott és 

vitatható tömegét produkálta. Az újjászervezett ombudsmani intézmény számára a 2012. év az 

alapjogi felülvizsgálat éve lett, hiszen az Alkotmánybírósághoz fordulás új szabályozása az 

                                                 
8  Az alapvető jogok biztosának hivatala a közbizalom rangsorában – a Szonda Ipsos 2012-ben elvégzett 

közvélemény-kutatása szerint – a legnépszerűbb intézménnyé vált az állampolgárok körében, megelőzve az 

Alkotmánybíróságot és a megkérdezettekhez legközelebb álló pártot. 



 

 

alapjogi intézményrendszer, a politikai társadalom és a nyilvánosság egészének figyelmét és 

reakcióinak sorát hozta magával.”9 

 

Az alkotmánybírósági törvény alapján a biztos saját nevében, szakmailag megfelelő és 

határozott alkotmányjogi indokolás mellett indítványozhat, vagyis „sajátjává kell tennie” a 

normakontrollt kérő panaszát. Ebből következőleg mérlegelési szabadság illeti meg az 

ombudsmant abban a tekintetben, hogy a hozzá érkező, utólagos normakontroll 

indítványozását kérő panaszokat hogyan kívánja kezelni. 

 

A szabályozás újdonsága, hogy az alapvető jogok biztosa tevékenységében kiemelt vizsgálati 

területként határozza meg a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekeinek, a 

nemzetiségek jogainak, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a 

védelmét. 

 

Az eddigi gyakorlatot áttekintve elmondható, hogy az ombudsman a környezetvédelmi és 

nemzetiségi jogi területen (a korábbi szakombudsmanoktól átvett új feladatkörében) a 

szakmai folytonosságra törekedett. Jogutódként vizsgálta a 2011-ről áthúzódó ügyeket, egyes, 

korábban lezárt fontos ügyeket pedig utóvizsgálat keretében ismételten megvizsgált. A 

vizsgálati módszertanban sem történt változás.  

 

A korábbiakhoz képest új elem a projekt alapú, tematikus gondolkozás. Fontos azonban, hogy 

az alapvető jogok biztosánál 2012-ben indult minden projektben külön szempont volt a 

kiemelt jogterületek érvényesülésének a vizsgálata is.  

 

A szervezeti átalakulás tehát a korábbi (szakombudsmani) elkötelezett jogvédő szemléletet 

semmilyen vonatkozásban nem érintette, miközben az egységes szervezeti struktúra a 

környezetvédelmi és a nemzetiségi jogok érvényesítése terén egy komplexebb megközelítésre 

is lehetőséget adott; az Alkotmánybírósághoz fordulás új szabályozása pedig fontosabbá tette 

az ombudsmannak a jogi szabályozással kapcsolatos tevékenységét. 

                                                 
9  Biztosi köszöntő, in. Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi 

tevékenységéről, 2. o. 
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ZNAČAJ SARADNJE POKRAJINSKOG OMBUDSMANA SA 

GRADSKIM/OPŠTINSKIM ZAŠTITNICIMA GRAĐANA 

 

U Republici Srbiji institucija zaštitnika građana, odnosno ombudsmana 

ustanovljena je na tri nivoa: republičkom, pokrajinskom i gradskom, odnosno 

opštinskom. Izbor i nadležnosti zaštitnika građana propisima su uređeni slično, ali ne i 

identično. 

Na nivou Republike Srbije, institucija Zaštitnika građana ustanovljena je 

Zakonom o zaštitniku građana. Prema odredbama ovog zakona Zaštitnik građana je 

nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, 

organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i 

drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja 

(organi uprave). Zaštitnik građana stara se o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih 

prava i sloboda. Ova državna institucija postupa u okviru Ustava, zakona i drugih propisa 

i opštih akata, kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila 

međunarodnog prava.  

Na nivou Autonomne Pokrajine Vojvodine, institucija Pokrajinskog ombudsmana 

ustanovljena je Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskom ombudsmanu 

Prema Pokrajinskoj skupštinskoj odluci Pokrajinski ombudsman je nezavisan i 

samostalan organ koji se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda svakog lica, 

zajemčenih Ustavom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima o ljudskim 

pravima, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, zakonom i propisima 

Autonomne Pokrajine Vojvodine. 

 Ombudsman posebno štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih od strane 

pokrajinske i opštinske uprave, organizacija i javnih službi, koje vrše upravna i javna 

ovlašćenja (organi uprave), a čiji je osnivač Pokrajina ili opština. Radi zaštite i 

unapređenja ljudskih prava, ombudsman nadzire primenu propisa, kontroliše zakonitost, 

celishodnost i efikasnost postupanja organa uprave i može istraživati rad organa uprave 

kako bi štitio ljudska prava. Ombudsman postupa u skladu sa ustavom i zakonom, 

potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i 

opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.  

Ustanovljavanje institucije zaštitnika građana na nivou jedinica lokalne 

samouprave uređeno je članom 97 Zakona o lokalnoj samoupravi: “U jedinici lokalne 

samouprave može se ustanoviti zaštitnik građana koji je ovlašćen da kontroliše 

poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem 

organa uprave i javnih službi, ako se radi o povredi propisa i opštih akata jedinice lokalne 

samouprave. 

Dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu doneti odluku o ustanovljavanju 

zajedničkog zaštitnika građana. 

Nadležnost i ovlašćenja, način postupanja i izbora i prestanka dužnosti zaštitnika 

građana uređuje se statutom i drugim opštim aktom.” 

Na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, zaštitnik građana ustanovljena je u 

Bačkoj Topoli, Bečeju, Novom Sadu, Pančevu, Subotici, Zrenjaninu i Kikindi.  

Odluke o zaštitnicima građana koje su skupštine jedinica lokalnih samuprava na 

teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine donele u skladu sa članom 97 Zakona o 

lokalnoj samoupravi, su slične. Sve one propisuju princip kontrole rada organa javne 
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uprave polazeći od vrste organa. Odredbe koje se odnose na izbor, nadležnosti i postupak 

rada zaštitnika građana JLS formulisane su analogno formulacijama iz Zakona o 

Zaštitniku građana, odnosno Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom 

ombudsmanu. Odlukama su propisana znatno šira ovlašćenja zaštitnika od onih koja su 

propisana šturom i nedorečenom odredbom člana 97 Zakona o lokalnoj samoupravi.  

Prema svim odlukama, sem subotičke lokalni zaštitnik građana je nezavisan i 

samostalan organ. U svim odlukama stoji da su osnovni principi delovanja zaštitnika 

građana zakonitost, nepristrasnost, nezavisnost i pravičnost. Pored ovlašćenja da prima i 

ispituje predstavke koje se odnose na povredu ljudskih prava od strane organa uprave i 

postupa po sopstvenoj inicijativi u svakom slučaju gde postoji sumnja o postojanju 

kršenja ljudskih prava od strane organa uprave, svim odlukama je propisano da zaštitnik 

građana prati i primenu međunarodnih standarda o ljudskim pravima na teritoriji opštine,  

prikuplja informacije iz različitih izvora o primeni zakona i drugih propisa, kao i odluka i 

drugih opštih akata organa JLS iz oblasti ljudskih prava, od strane organa uprave,  

priprema godišnji izveštaj o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i primeni načela 

nediskriminacije od strane organa uprave i dostavlja ga skupštini grada/opštine, te da 

zaštitnik građana posreduje u mirnom rešavanju sporova u vezi sa kršenjem ljudskih 

prava na teritoriji JLS. Odlukama je propisano i da zaštitnik građana organizuje i 

učestvuje u organizaciji i pripremi savetovanja o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava 

i zabrani diskriminacije, inicira i podstiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim 

oblastima života, sarađuje i razmenjuje iskustva sa drugim zaštitnicima građana i drugim 

organima i organizacijama koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u zemlji i 

inostranstvu i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, odlukom i drugim opštim 

aktima organa grada/opštine.  

Sve odluke propisuju široka ovlašćenja, a da u svakoj od njih nije na adekvatan 

način precizirano da se ova ovlašćenja mogu vršiti samo kada se radi o povredi propisa i 

opštih akata jedinice lokalne samouprave.  

“Slobodno” i široko propisivanje nadležnosti, ovlašćenja i postupka lokalnih 

zaštitnika građana bilo je neminovno, budući da nijedan propis u Republici Srbiji ne 

uređuje pitanje nadležnosti i načina rada zaštitnika građana opštine, odnosno grada, a ta 

pitanja ne uređuje ni sam Zakon o lokalnoj samoupravi. 

Međutim, neke od odluka sadrže i reklo bi se, atipične odredbe za koje se može 

postaviti pitanje da li su u duhu osnovnih principa rada institucija ove vrste. Navešćemo 

neke od njih: 

U tri odluke, propisano je pravo zaštitnika građana da pružanjem dobrih usluga, 

posredovanjem i davanjem saveta i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti deluje 

preventivno, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava i 

sloboda. 

U jednoj od odluka o ustanovljavanju zaštitnika građana JLS propisano je 

ovlašćenje da daje savete građanima na koji način mogu rešiti problem zbog kojeg su se 

obratili, te u slučaju kada zbog neukosti ili nepovoljnog ekonomsko-socijalnog položaja 

građanima pravo građana može biti ozbiljno ugroženo ili povređeno, daje pravni savet o 

pravnim radnjama koje građanin treba da preduzme u cilju zaštite svoga prava. 

Jedna odluka propisuje ovlašćenje zaštitnika građna da ostvaruje neposrednu 

saradnju sa republičkim organima i deluje kao posrednik između područnih organa 
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republičke uprave i nosilaca javnih ovlašćenja iz delokruga Republike Srbije i građana 

na teritoriji Grada. 

Zanimljiva je odluka jedne od gradskih skupština, prema kojoj zaštitnik građana 

štiti pravo građana na lokalnu samoupravu, odnosno pravo građana da upravljaju 

javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za njih, neposredno i 

preko slobodno izabranih predstavnika, u skladu sa zakonom, Statutom Grada i drugim 

propisima i aktima. Pomenuta formulacija je zanimljiva kada se posmatra u kontekstu čl. 

176 i 177 Ustava Republike Srbije koji se bave pitanjem prava na pokrajinsku 

autonomiju i lokalnu samoupravu.  

Naposletku, zanimljiva je formulacija pojma građanina u jednoj od opštinskih 

odluka, prema kojoj se pod pojmom građanina, podrazumevaju fizička lica, domaći i 

strani državljani, kao i domaća i strana pravna lica o čijim pravima i obavezama 

odlučuju organi uprave. 

Pojam «zaštitnik građana» ili «ombudsman», ma na kom nivou on bio 

ustanovljen, podrazumeva nezavisnost i samostalnost ovog organa, što za posledicu ima 

specifičan način rada, koji isključuje hijerarhiju, svaku vrstu obavezne jednoobraznosti ili 

mešanje jednog u rad drugog organa. Saradnja bi se mogla definistai kao povremeni 

kontakti, razgovori i razmena iskustava, kao i druge aktivnosti u kojima učestvuje 

Zaštitnik građana Republike Srbije, Pokrajinski ombudsman i zaštitnici građana JLS. U 

proteklom periodu, Zaštitnik građana RS, Pokrajinski ombudsman i zaštitnici građana 

opština, odnosno gradova u više navrata su se susretali i to najčešće u organizaciji Misije 

OEBS u Srbiji. Tako su jedan broj lokalnih zaštitnika građana, pokrajinski ombudsman i 

predstavnik Zaštitnika građana Republike Srbije kajem 2012. godine zajedno bili u 

studijskoj poseti Ombudsmanu Katalonije. U istom sastavu je novembra 2012. godine 

organizovan je i dvodnevni susret na Paliću, gde se razgovaralo o radu Udruženja 

lokalnih ombudsmana, o problemima sa kojima se u svom radu susreću zaštitnici građana 

kao i o manjkavostima pravnog okvira kojim bi trebalo da bude uređen rad zaštitnika 

građana JLS. Takođe u organizaciji OEBS-a, od 26 do 28 marta 2013. godine u 

Kragujevcu je održana dvodnevna radionica za ombudsmane pod nazivom Izazovi 

pravnog intervjua i veštine komunikacije. 

Svaki susret je prilika za korisnu razmenu iskustava i diskusije o načinima 

postupanja u pojedinim oblastima iz nadležnosti ovih institucija. 

Nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana i zaštitnikâ građana u jedinicama lokalne 

samouprave na teritoriji Pokrajine delimično se preklapaju: zaštitnici građana jedinice 

lokalne samouprave kontrolišu poštovanje prava građana, utvrđuju povrede učinjene 

aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi ako se radi o povredi 

propisa i opštih akata jedinice lokalne samouprave jednako kao i Pokrajinski 

ombudsman, koji takođe štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih i od strane 

opštinske uprave, organizacija i javnih službi koje vrše upravna i javna ovlašćenja 

(organa uprave), a čiji je osnivač opština. Iz navedenog se nameće zaključak da saradnja 

Pokrajinskog ombudsmana i lokalnih zaštitnika građana može da dovede samo do 

pozitivnih efekata. Najčešći kontakti su putem telefona, kada se kratko razmenjuju ideje i 

informacije, kako bi se u datom slučaju postupilo najcelishodnije. Do konsultacija dolazi 

i u slučajevima kada je iz predstavke očigledno da se građanin obratio i zaštitniku 

građana JLS i Pokrajinskom ombudsmanu. Tada se postiže dogovor o tome koji će organ 

postupati, o čemu se podnosilac predstavke obaveštava. Ima slučajeva kada zaštitnici 
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građana procenjujući da nisu nadležni i predstavku dostavljaju Pokrajinskom 

ombudsmanu, o čemu se građanin uredno obaveštava. 

Ovaj referat nije imao za cilj kritiku rada zaštitnika građana u jedinicama lokalne 

samouprave. Želja je bila da se pored informacija o sradnji između Pokrajinskog 

ombudsmana i zaštitnika JLS, ukaže na to u kakvim nezavidnim uslovima rade lokalni 

zaštitnici građana. Iako je prošlo nekoliko godina od zakonskog uređivanja mogućnosti 

ustanovljavanja lokalnih zaštitnika građana, još uvek nije jasno da li je potrebno 

ustanoviti ih kao poseban organ koji je indirektan budžetski korisnik, ili je zamišljeno da 

zaštitnici građana treba da budu jedna od organizacionih jedinica opštinske/gradske 

uprave, u kom slučaju se dovodi u pitanje objektivnost i nepristrasnost u njihovom radu. 

Činjenica je da zaštitnici građana JLS nemaju svoju prateću službu, što u znatnoj meri 

dovodi u pitanje mogućnost kvalitetnog izvršavanja svih nadležnosti predviđenih 

skupštinskim odlukama o ustanovljavanju zaštitnika građana JLS.  

Pokrajinski ombudsman će nastaviti da održava stalan kontakt sa lokalnim 

zaštitnicima građana i da razmenjue iskustva u radu. Dogovaranje je od velikog značaja 

za rad po pritužbama građana i sa aspekta  i zaštite i unapređenja ljudskih prava u svim 

oblastima života. Pokrajinski ombudsman dobija najviše pritužbi građana zbog povreda 

njihovih prava u radu opštinske uprave i svih organa koji ovlašćenja vrše na osnovu 

propisa i opštih akata jedinice lokalne samouprave. Budući da svoje pritužbe građani 

upućuju kako Pokrajinskom ombudsmanu tako i zaštitnicima građana opština/gradova, 

ujednačena praksa doprinosi pravnoj sigurnosti građana. Posebnu pažnju treba posvetiti 

zajedničkom radu na zaštiti prava nacionalnih manjina, dece, invalida kao i pripadnika 

LBGT populcije. Zadatk je svih nas da doprinesemo i smanjivanju svih vrsta nasilja, bilo 

to rodno zasnovano nasilje, nasilje u porodici, ili vršnjačko nasilja itd. Nadležni organi 

uvek treba da reaguju na adekvatan način, a naš je zadatak da damo svoj doprinos na tom 

teškom zadatku. 
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A TARTOMÁYNI OMBUDSZMAN VÁROSI/KÖZSÉGI POLGÁRI 

JOGVÉDŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK JELENTŐSÉGE  

 

A Szerb Köztársaságban a polgári jogvédő, illetve ombudszman intézményét 

három szinten alakították ki: köztársasági, tartományi és városi, illetve községi szinten. A 

polgári jogvédők megválasztását és hatáskörét az előírások hasonló, azonban nem azonos 

módon szabályozzák.    

A Szerb Köztársaság szintjén a Polgári jogvédő  intézményét A polgárok 

védőjéről szóló törvény alapította. Az említett törvény rendelkezései alapján, a polgárok 

védője, a polgárjogokat védő, s az államigazgatás, valamint a Szerb Köztársaság 

vagyonjogainak s érdekének védelmét ellátó szerv munkáját, emellett más, 

közjogosítvánnyal rendelkező szervek és szervezetek, vállalatok és intézmények 

(igazgatási szervek) működését ellenőrző, független állami szerv. A polgárok védője 

gondoskodik az emberi és kisebbségi jogok és szabadságjogok védelméről és 

előmozdításáról. Ezen állami szerv az Alkotmány, a törvények és más, előírások s 

általános okiratok, valamint a becikkelyezett, nemzetközi szerződések és a nemzetközi 

jog általánosan elfogadott szabályainak keretében jár el.   

Vajdaság Autonóm Tartomány szintjén, a Tartományi ombudszman intézményét 

a Tartományi Képviselőház Tartományi ombudszmanról szóló határozatával alapították. 

A Tartományi Képviselőház e határozata alapján, a tartományi ombudszman független és 

önálló szerv, mely gondoskodik minden személy emberi és szabadságjogainak 

védelméről és előmozdításáról, s mely jogokat az Alkotmány s a megerősített s közzétett 

emberi-jogi nemzetközi szerződések, a nemzetközi jog általános érvényű szabályai, 

valamint Vajdaság Autonóm Tartomány törvényei és előírásai szavatolnak.  

 Az ombudszman különösen védi az emberi jogokat és szabadságjogokat a 

tartományi és községi igazgatás, valamint a közjogosítvánnyal rendelkező szervezetek és 

közszolgálatok (igazgatási szervek) általi jogsértésektől, s melyek alapítója a tartomány 

vagy a község. Az emberi jogok védelme és előmozdítása végett, az ombudszman 

felülvizsgálja az előírások alkalmazását, ellenőrzi az igazgatási szervek eljárásának 

törvényességét, célirányosságát és hatékonyságát, s vizsgálhatja az igazgatási szervek 

működését az emberi jogok védelme végett. Az ombudszman az alkotmánnyal és a 

törvénnyel s a megerősített s közzétett emberi-jogi nemzetközi szerződésekkel, a 

nemzetközi jog általános érvényű szabályaival összhagnban jár el.  

A helyi önkormányzat szintjén működő polgári jogvédők intézményének 

alapítását A helyi önkormányzatról szóló törvény 97. szakasza szabályozza: „A helyi 

önkormányzatoknál alakítható polgári jogvédő, aki felhatalmazást nyer a polgárjogok 

tiszteletben tartásának ellenőrzésére, megállapítja az igazgatási szervek és közszolgálatok 

okirataival, cselekedeteivel vagy mulasztásaival elkövetett jogsértéseket, amennyiben a 

helyi önkormányzat előírásai és általános okiratai rendelkezéseinek sértéséről van szó. 

Két vagy több helyi önkormányzat határozatot hozhat közös polgári jogvédő 

alapításáról.  

A polgári jogvédő hatáskörét s jogosítványait, eljárásának módját, s 

megválaszását és felmentését az alapszabály s más általános okiratok szabályozzák.” 

Vajdaság Autonóm Tartomány területén, polgári jogvédőt Topolyán, Óbecsén, 

Újvidéken, Pancsován, Szabadkán, Becskereken és Kikindán alapítottak.   
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A polgári jogvédőkről szóló határozatok, melyeket a Vajdaság Autonóm 

Tartomány területén levő helyi önkormányzatok képviselő-testületei A helyi 

önkormányzatról szóló törvény 97. szakaszával összhangban hoztak, igen hasonlóak.  E 

határozatok mindegyike előírja a közigazgatási szervek működésének ellenőrzését, az 

illető szervek fajtájából kiindulván. A helyi önkormányzatok polgári jogvédői 

megválasztására, hatáskörére és működési eljárására vonatkozó rendelkezéseket A 

polgárok védőjéről szóló törvény, illetve A tartományi ombudszmanról szóló határozat 

megfogalmazásaival azonos módon szövegezték meg. E határozatok jelentősen szélesebb 

jogosítványokat írtak elő, A helyi önkormányzatról szóló törvény 97. szakaszának szűkös 

és bevégezetlen rendelkezésének viszonylatában.  

A szabadkai határozat kivételével, minden említett határozat szerint, a polgári 

jogvédő független és önálló szerv. Minden határozatban az áll hogy a polgári jogvédő 

ténykedésének alapelvei a törvényesség, a részrehajlás mellőzése, a függetlenség és 

jogszerűség. Azon felhatalmazásai mellett, hogy fogadja és kivizsgálja az emberi jogok 

igazgatási szervek általi sértésére vonatkozó folyamodványokat, s saját kezdeményezésre 

járjon el, minden olyan esetben ahol gyanú merül fel az emberi jogok igazgatási szervek 

általi sértését illetően, s mindegyik határozat előírja hogy a polgári jogvédő figyelemmel 

kíséri az emberi jogok nemzetközi szabványok szerinti alkalmazását a község területén, 

különböző forrásokból származó értesüléseket gyűjt a törvények s más előírások, valamint 

a helyi önkormányzatok emberi-jogi határozatai és egyéb általános okiratai igazgatási 

szervek általi alkalmazásáról, emellett éves jelentést készít az emberi jogok 

megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és a megkülönböztetés elleni elvek igazgatási 

szervek általi alkalmazásáról s e jelentést benyújtja a város/község képviselő-testületéhez, 

emellett hogy a polgári jogvédő közbenjár az emberi jogok sérülését érintő, helyi 

önkormányzat területén indítandó, peres ügyek békés megoldása érdekében. E határozatok 

előírják hogy a polgári jogvédő szervezi és társszervezi, előkészíti az emberi jogok 

megvalósításáról és tiszteletben tartásáról s a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló 

tanácsadásokat, kezdeményezi és ösztönzi az emberi jogokról szóló képzéseket az élet 

minden területén, együttműködik és tapasztalatcserét végez más polgári jogvédőkkel vagy 

az emberi jogok védelmével s előmozdításával foglalkozó, külföldi és belföldi szervekkel, 

szervezetekkel, ezenkívül más teendőket is ellát, a törvénnyel, az illető határozattal s az 

adott város/község más általános okirataival összhangban.   

Minden határozat széles jogosítványokat irányoz elő, azonban minden 

alkalommal nem megfelelő módon pontosítja hogy ezen jogosítványokat csakis a helyi 

önkormányzat általános okiratainak és előírásainak sértése áll fenn.    

A helyi ombudszmanok hatáskörének, jogosítványainak és eljárásának „szabados“ 

és széles megszabása elkerülhetetlennek tűnt, mivel a Szerb Köztársaság egyetlen 

előírása sem szabályozza a községi illetve városi polgári jogvédő hatáskörének és 

munkamódszereinek kérdését, s ezem kérdéseket maga A helyi önkormányzatról szóló 

törvény sem szabályozza.  

Ennek ellenére, a határozatok némelyike úgymond, nem szokványos 

rendelkezéseket tartalmaz, melyekkel szemben kérdések merülhetnek fel arról hogy 

mennyiben képviselik az ilyen fajta intézmény működésének alapelveit. Idéznénk ezek 

közül néhányat: 

Három községi határozat előírja hogy a polgári jogvédőnek jogában áll  jó 

szolgálat nyújtása által, közbenjárással  és tanácsadással, véleményezéssel a saját 
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hatáskörébe tartozó kérdésekben megelőző jelleggel ténykedni, az igazgatási szervek 

működésének előmozdítása és az emberi jogok és szabadságjogok védelmének 

előmozdítása végett. 

Egy helyi önkormányzat területén működő polgári jogvédő alapításáról szóló 

határozat előírja hogy e szervnek jogában áll a polgárok részére nyújtandó tanácsadás, 

arról hogy mely módon oldhatják meg a keresetük tárgyát képező gondjaikat, emellett, 

amennyiben a polgár tudatlansága vagy kedvezőtlen gazdasági és társdadalmi helyzete 

miatt e polgár joga komoly veszélyben forog vagy jogsértést szenvedhet, jogi tanácsokat 

adhat azon jogi cselekményekről melyeket a polgárnak, jogai védelme végett 

foganatosítania kell.  

Egy határozat előírja a polgári jogvédő felhatalmazását közvetlen együttműködés 

folytatására a köztársasági szervekkel, ezenkívül közbenjáróként való fellépésre a 

köztársasági igazgatás területi szervei, illetve a Szerb Köztársaság közjogosítványainak 

birtokosai és a város területén élő polgárok között. 

Érdekes kitételt tartalmaz egy városi képviselő-testület határozata, mely szerint a 

polgári jogvédő védelmezi a polgárok helyi önkormányzatra való jogát, illetve a 

polgárokat közvetlenül érintő, közös és általános érdekű közügyek közvetlen vagy 

szabadon választott képviselők általi irányítására vonatkozó jogát, a törvénnyel, a városi 

alapszabállyal, s más előírásokkal és okiratokkal összhangban. Az említett 

megfogalmazás érdekesnek tűnik, amennyiben figyelembe vesszük a Szerb Köztársaság 

Alkotmányának 176. és 177. szakaszát, mely kitételek a tartományi önrendelkezésre és a 

helyi önkormányzatra vonatkoznak.   

Végül, érdekesnek tűnik az egyik községi határozat polgár fogalmát tisztázó 

kitétele, mely alapján polgár fogalom alatt  természetes személyek, mint hazai és külföldi 

állampolgárok, valamint belföldi és külföldi jogi személyek értendők, mely utóbbiak 

jogairól és kötelezettségeiről az igazgatási szervek döntenek.  

A „polgári jogvédő“ vagy „ombudszman“ fogalma, e szervet bármely szinten 

alapították is, függetlenséget és önállóságot foglal magába, mely következményeként 

különleges munkamódszerek jellemzik, s mely kizárja a ranglétrát, mindenfajta, kötelező 

egyenlősítést és egyik szerv másik szerv munkájába való beavatkozását. Az 

együttműködést  időleges kapcsolatfenntartásként, beszélgetésként és 

tapasztalatcsereként, valamint egyéb, Szerbia polgárainak védője, a tartományi 

ombudszman és a helyi önkormányzatok polgári jogvédői által művelt tevékenységként 

határozhatjuk meg. Az elmúlt időszakban, a SzK polgárainak védője, a tartományi 

ombudszman és a községi, illetve városi polgári jogvédők, több alkalommal találkoztak, 

mégpedig legtöbbször az EBESz Szerbiai Missziója szervezésében. Így a helyi polgári 

jogvédők egy része, a tartományi ombudszman és a Szerb Köztársaság polgárai 

védőjének képviselője, 2012 végén együtt tettek tanulmányi kirándulást Katalónia 

ombudszmanjánál. Ugyanezen összetételben, 2012 novemberében, megszerveztek egy 

kétnapos, palicsi találkozót, ahol a Helyi Ombudszmanok Egyesületének működéséről 

beszélgettek, s a munkájuk során felmerülő gondokról, valamint a törvényes keret 

hiányosságairól, mely szabályozná a helyi önkormányzatok polgári jogvédőinek 

működését. Úgyszintén az EBESz szervezésében, 2013. március 26. és 28. között, 

Kragujevacon, kétnapos műhelyt tartottak az ombudszmanok részére, A jogi interjú 

kihívásai és a kommunikáció mestersége elnevezéssel. 
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Minden találkozás alkalmat jelent a tapasztalatok hasznos cseréjére és az említett 

intézmények hatáskörébe tartozó, egyes területeken folytatott eljárás módjainak megvitatására.  

A tartományi ombudszman és a tartomány helyi önkormányzataiban működő 

ombudszmanok hatásköre részben fedi egymást: a helyi önkormányzatok polgári 

jogvédői ellenőrzik a polgárjogok tiszteletben tartását, megállapítják az igazgatási 

szervek és közszolgálatok okirataival, cselekedeteivel vagy mulasztásával okozott 

jogsértéseket  javnih službi, amennyiben a helyi önkormányzat előírásainak és általános 

okiratainak sértéséről van szó,  a tartományi ombudszmannal azonosan, mely úgyszintén 

védi az emberi jogokat és szabadságjogokat a községi közigazgatás, s a község által 

alapított, közjogosítványokkal ellátott szervezetek és közszolgálatok (igazgatási szervek) 

általi jogsértésétől. Az említettekből levonható azon következtetés hogy a tartományi 

ombudszman és a helyi polgári jogvédők együttműködése csakis kedvező hatáshoz 

vezethet. Leggyakrabban telefon útján lépnek kapcsolatba, amikor rövid ötletelés és 

értesülések cseréje zajlik, az adott esetben legcélszerűbb eljárás megoldása végett. 

Megbeszélésre akkor is sor kerül amikor a folyamodványból szemmel látható hogy a 

polgár a helyi önkormányzati ombudszmanhoz és a tartományi ombudszmanhoz egyaránt 

fordult. Ekkor megegyezés születik arról hogy mely szerv járjon el, s melyről a 

folyamodvány benyújtóját értesítik. Vannak oly esetek is, mikor a polgári jogvédők úgy 

ítélik hogy nem illetékesek s a folyamodványt a tartományi ombudszmanhoz irányítják, 

melyről a polgárt rendesen értesítik.  

E beszámolónak nem volt célja a helyi önkormányzatok polgári jogvédői 

működésének bírálata. Azon szándék vezérelt hogy a tartományi ombudszman és a helyi 

önkormányzatok ombudszmanjainak együttműködéséről szóló tájékoztatás mellett, 

rámutassunk miféle irigylésre nem méltó feltételek mellett dolgoznak a helyi polgári 

jogvédők. Habár néhány év elmúlt a helyi polgári jogvédők alakításának törvényes 

szabályzása óta, még mindig nem világos hogy közvetett költségvetési felhasználó, külön 

szervként szükséges-e megalapítani ezeket, vagy úgy gondolták hogy a polgári jogvédőknek  

a községi/városi közigazgatás szervezeti egységei egyikének kell lennie, mely esetben 

kérdésessé válik munkájuk objektivitása és részrehajlás nélkülisége. Tény hogy a helyi 

önkormányzatok polgári jogvédőinek nincs saját kísérő szolgálata, mely jelentős mértékben 

kérdésessé teszi a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek polgári jogvédő 

megalapításáról szóló határozataiban előirányzott, összes hatáskör minőséges ellátását.  

A tartományi ombudszman folytatni fogja a helyi polgári jogvédőkkel fennálló, 

állandó kapcsolat fenntartását, s a munkában szerzett tapasztalatok cseréjét. A 

megbeszélés nagy jelentőséggel bír a polgárok panaszaival való munkában, valamint az 

emberi jogok minden területen való védelmének és előmozdításának szempontjából. A 

tartományi ombudszman legtöbb panaszt a polgárok jogainak községi közgazgatás vagy a 

helyi önkormányzat előírásai és általános okiratai alapján közjogosítványt ellátó szervek 

általi jogsértései miatt észleli. Mivel a polgárok panaszaikat úgy a tartományi mint a 

városi/községi polgári jogvédőhöz is benyújtják, az egyenletes gyakorlat hozzájárul a 

polgárok jogbiztonságához. Külön figyelmet érdemel a nemzeti kisebbségek, gyermekek, 

rokkantak valamint az LGBT csoportok jogvédelmét illető közös munka.  Mindannyiunk 

feladata hogy hozzájáruljunk az erőszak minden formájának csökkentéséhez, legyen az a 

nemek közötti, családon belüli, vagy kortársak közötti stb. erőszak. Az illetékes 

szerveknek mindig megfelelő módon kell válaszolnia, a mi feladatunk pedig hogy 

hozzájáruljunk e nehéz feladat megoldásához.   



ЗАШТИТНИК  ГРАЂАНА У ГРАДУ БЕОГРАДУ 

 

 Град Београд, главни град Републике Србије, има Уставом и Законом утврђен статус. 

По свим својим одликама, представља специфичну локалну самоуправу (значај, величина, 

унутрашња организација, однос са градским општинама), заједницу 17 градских општина. 

Делокруг рада органа града утврђује се Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број. 129/07), Статутом града Београда („Службени лист града Београда“ бр.39/08 и 6/10), 

Пословником Скупштине града Београда („Службени лист града Београда“, бр.15/09 и 14/10), 

Одлуком о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“,бр 51/08, 61/09, 6/10, 

23/10, 32/10 , 45/11, 42/12,60/12 и 65/12), Одлуком о градском јавном правобранилаштву 

(„Службени лист града Београда“ бр.5/92, 16/94, и 3/2000 и Одлуком о Заштитнику грађана 

(„Службени лист града Београда“, бр.34/09, 41/09 и 41/10). 

 Одлука o грађанском браниоцу за град Београд („Службени лист града Београда", бр. 25/05 

и 33/07) усвојена је 24. октобра 2005. године. На седници одржаној дана 14. септембра 2006. 

године, на основу члана 26. Одлуке, Скупштина града Београда поставила је грађанског браниоца, 

који је након тога започео са радом. 

Децембра месеца 2007. године, донети су Закон o локалној самоуправи и Закон o главном 

граду, a y октобру 2008. године, усвојен је Статут града Београда, који садржи промену назива 

органа и нова решења y погледу начина избора и разрешења заштитника и заменика заштитника 

грађана града Београда. 

У основи, нова Одлука o заштитнику грађана је задржала концепт претходне Одлуке o 

грађанском браниоцу за град Београд. Новом Одлуком извршено je усклађивање са наведеним 

законским прописима и новим Статутом града Београда, a делокруг и начин рада је усаглашен са 

Законом o заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07). 

Заштитник грађана je овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде 

учињене актима, радњама или нечињењем субјеката контроле, ако се ради o повреди прописа и 

општих аката Града. 

 

У члану 8. Одлуке о Заштитнику грађана пише: 

„ Ако Заштитник грађана за градску општину није установљен или не поступа по 

притужбама грађана, Заштитник грађана је овлашћен да води поступак по притужбама грађана 

уколико се ради о повреди прописа и општих аката Града“. 



 Утврђен je и међусобни однос Заштитника грађана и Заштитника грађана за градску 

општину уколико је установљен. Чланом 15. Одлуке прописано је: 

„Односи између Заштитника грађана u Заштитника грађана за градску општину заснивају 

се на међусобној сарадњи y складу са овом одлуком.“ 

На територији града Београда радиле су четири канцеларије општинских омбудсмана.  

Омбудсман Општине Врачар и Општине Вождовац активно сарађују са градским омбудсманом. 

Правни основ поступања општинских, односно градског омбудсмана јесу општи акти Скупштина. 

У поступању рада органа јавних власти Заштитник грађана испитује притужбе који се односе на 

повреду одредби наведених прописа. 

Низ градских општих аката има територијално ограничење, те се у самом пропису већ у 

почетним одредбама назначава које градске општине ће на другачији начин а у оквиру прописаном 

градском одлуком на седницама локалних скупштина другачије уредити предметну област. То је 

најпре случај код комуналних делатности где  јавна предузећа, основана за обављање одређене 

делатности у општем интересу, нису у могућности да организују делатност на целокупној 

територији коју обухвата град. У домену изворних прописа општина односно града, заштитници 

грађана контролишу рад органа јавних власти на територији општине односно града у складу са 

важећим Статутима тих територијалних јединица. 

У досадашњој пракси међусобна сарадња између заштитника на територији града 

изграђена је на принципу супсидијарности - првенство има онај заштитник који је ближе 

грађанину који тражи заштиту. Основни разлози јесу сама природа локалне самоуправе где се 

непосредно одлучује о правима и интересима грађана, као и једноставност приступа грађана 

институцији заштитника. Отуда градски и општински омбудсмани на територији града Београда 

су у контуинуираној комуникацији, размени мишљења о најделотворнијем начину решења 

конкретног случаја. Сама сарадња не подлеже нарочитим формалностима, јер то није нужно и 

једини  формално правни чин је упућивање притужбе с пратећим списима уз обавештење 

грађанима ко ће преузети поступак. Свакако, могуће је и на другачији начин уредити међусобне 

односе. Целисходност, економичност, ефикасност  и утврђивање чињеничног стања увиђајем, 

определили су основу поступања омбудсмана на територији града Београда. У досадашњем раду 

и сарадњи постоје само позитивна искуства. 

Сагледавајући досадашњу праксу и рад на територији града Београда, број општинских 

заштитника је мали, имајући у виду све специфичности града као јединствене локалне самоуправе. 

У последњих неколико година приметна је законодавна активност на свим нивоима власти, која 

на нов или другачији начин уређује одређену област. Пораст и значај извршне власти такође прати 



овај тренд. Разлози који утичу на неразвијање институције омбудсмана су познати (законска 

необавезност, финансијски капацитети локалне самоуправе и др.). Грађанин у локалној 

самоуправи је у жижи и сходно друштвеним приликама све је више на њу упућен у решавању 

својих животних питања. Заштитник грађана (у локалној самоуправи и шире ) својим поступањем 

одређен је двојако – најпре ради у интересу грађана и друштва у целини, а потом олакшава рад и 

подиже стандарде поступања чиновника. Правилно сагледавање рада ове институције, мишљења 

сам, допринело би и њеном развитку, а самим тим и развоју људских права, односно пуној 

сврсисходности у нормативном оквиру локалне самоуправе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ: 

 

 

Прилог 1: Структура градске власти 

Прилог 2: Градска управа 

Прилог 3: Стручне службе и посебне организације Градске управе 

Прилог 4: Град Београд као оснивач 



 

Прилог 1: 

 СТРУКТУРА ГРАДСКЕ ВЛАСТИ 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

110 ОДБОРНИКА 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ: 

ГРАДОНАЧЕЛНИК (ПРЕДСЕДНИК) 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА (УКУПНО 13) 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 2: 

 

ГРАДСКА УПРАВА: 

 

Секретаријати у Градској управи су: 

 Секретаријат за финансије 

 Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 

 Секретаријат за послове легализације објеката 

 Секретаријат за комуналне и стамбене послове 

 Секретаријат за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку 

инспекцију 

 Секретаријат за саобраћај 

 Секретаријат за заштиту животне средине 

 Секретаријат за привреду 

 Секретаријат за пољопривреду 

 Секретаријат за културу 

 Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

 Секретаријат за спорт и омладину 

 Секретаријат за здравство 

 Секретаријат за социјалну заштиту 

 Секретаријат за инспекцијске послове 

 Секретаријат за управу 



 

 

 

Прилог 3: 

 

Стручне службе у Градској управи: 

 

 Служба за скупштинске послове и прописе 

 Служба за информисање 

 Служба за комуникације и координацију односа са грађанима 

 Служба за опште послове 

 Служба начелника Градске управе 

 Служба за интерну ревизију  

 Кабинет председника Скупштине града 

 Кабинет градоначелника 

 

Посебне организације  у Градској управи су: 

 Агенција за буџетску инспекцију 

 Агенција за инвестиције и становање 

 Агенција за јавне набавке 

 Агенција за пословни простор 

 Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима 

 Завод за информатику и статистику 

 Канцеларија за младе 

 Комунална полиција 

 



 

 

 

 

Прилог 4: 

 

ГРАД  БЕОГРАД  ЈЕ ОСНИВАЧ: 

 

 11 јавних комуналних предузећа 

 9 предузећа и 1 организације 

 36 установа културе (позоришта, културни центри, музеји, библиотеке, организације) 

 17 установа дечје заштите (предшколске установе) 

 3 установе социјалне заштите 

 3 установе физичке културе (спортски центри) 

 27 здравствених установа (домови здравља, апотеке, заводи, клиничко-болнички 

центри) 

 

 

 

 

 



BELGRÁD VÁROS POLGÁRI JOGVÉDŐJE  

 

 Belgrád város, a Szerb Köztársaság fővárosa, alkotmány és törvények által 

megszilárdított jogállással rendelkezik. Minden ismérve alapján különleges helyi önkormányzatot alkot 

(jelentőség, nagyság, belső szervezet, a városi községekkel fenntartott viszony), mely 17 városi 

községből áll.  A városi szervek hatáskörét A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129. szám), Belgrád város Alapszabálya (Belgrád Város Hivatalos Lapja, 2008/39. és 

2010/6. szám), Belgrád Városi Képviselő-testületének Ügyrendje (Belgrád Város Hivatalos Lapja, 

2009/15. és 2010/14. szám), Belgrád Városi Közigazgatási Hivataláról szóló határozat (Belgrád Város 

Hivatalos Lapja, 2008/51, 2009/61, 2010/6, 2010/23, 2010/32, 2011/45, 2012/42, 2012/60. és 2012/65. 

szám), A városi polgári jogvédőről szóló határozat (Belgrád Város Hivatalos Lapja, 1992/5, 1994/16. és 

2000/3. szám) valamint  A polgári jogvédőről szóló határozat (Belgrád Város Hivatalos Lapja, 2009/34, 

2009/41. és 2010/41. szám) szabályozza. 

 A Belgrád városi polgári jogvédőjéről szóló határozatot (Belgrád Város Hivatalos Lapja, 

2005/25. és 2007/33. szám) 2005. október 24-én fogadták el. A 2006. szeptember 14-i ülésen, a tárgyalt 

határozat 26. szakaszának alapján, Belgrád Városi Képviselő-testülete hivatalba helyezte a polgári 

jogvédőt, aki ezt követően megkezdte ténykedését.  

2007 decemberében meghozták A helyi önkormányzatról valamint A fővárosról szóló 

törvényeket, míg 2008. októberében elfogadták Belgrád város Alapszabályát, mely tartalmazza e szerv 

elnevezésének módosítását, s az új megoldásokat Belgrád város polgári jogvédőjének és helyettesének 

megválasztásának és felmentésének tekintetében.  

Alapjában véve, az új, polgári jogvédőről szóló határozat fenntartotta az előző, Belgrád város 

polgári jogvédőjéről szóló határozat elgondolásait. Az új határozat összhangot teremtett az említett 

törvényes előírásokkal, s Belgrád város új Alapszabályával, míg a munka hatáskörét és módját A polgári 

jogvédőről szóló törvénnyel hozták összhangba (SzK Hivatalos Közlönye, 2005/79. és 2007/54. szám). 

A polgári jogvédő felhatalmazást nyert a polgárjogok tiszteletben tartásának ellenőrzésére, az 

ellenőrzés tárgyai általi okiratok, cselekmények vagy mulasztások által elkövetett jogsértések 

megállapítására, amennyiben a város előírásai és általános okiratai rendelkezéseinek sértéséről lenne szó.  

 

 

 

 



A polgári jogvédőről szóló határozat 8. szakasza így rendelkezik: 

„ Amennyiben a polgári jogvédőt az adott városi községben nem alapították meg, vagy nem járna el 

a polgárok panaszai alapján, a polgári jogvédő felhatalmazást nyer eljárás indítására a polgárok panaszai 

alapján, amennyiben a város előírásai és általános okiratai rendelkezéseinek sértéséről lenne szó.” 

Megállapítást nyert a polgári jogvédő és a városi községek polgári jogvédőjének kölcsönös 

viszonya is, amennyiben e helyi ombudszmant megalakítanák. A tárgyalt határozat 15. szakasza így 

rendelkezik:  

„A polgári jogvédő és a városi község polgári jogvédője közötti viszonynak a jelen határozattal 

összhangban álló, kölcsönös együttműködésen kell alapulnia.“ 

Belgrád város területén a községi szintű ombudszmanok négy irodája működött. Vračar és 

Voždovac községek ombudszmanjai tevékenyen együttműködnek a városi ombudszmannal. A községi, 

illetve városi ombudszman eljárásának jogalapját az általános okiratok és a képviselő-testület alkotják.  

A hatósági szervek eljárása folytán benyújtott polgári panaszok esetében a polgári jogvédő kivizsgálja 

az említett előírások rendelkezéseinek sértését.   

A városi általános okiratok egész sorának területi korlátai vannak, ezért magában az illető 

előírásban, már a kezdeti rendelkezésekben feltüntetik mely városi községek fogják az adott kérdést 

másként szabályozni, mégpedig a városi határozat által előírt keretek között, a helyhatósági képviselő-

testületek üléseinek eredményeként. Mindez leggyakrabban fennálló eset a kommunális tevékenységek 

terén, ahol is a meghatározott, közérdekű tevékenység ellátására alakított közvállalatoknak, nem áll 

módjában megszervezni tevékenységüket a város által felölelt teljes területen. A községek illetve a 

város alapvető előírásainak terén, a polgári jogvédők ellenőrzik a község illetve város területén működő 

hatóságok munkáját, az illető területi egységek érvényben levő alapszabályaival összhangban.  

Az eddigi gyakorlatban, a város területén ténykedő polgári jogvédők közötti, kölcsönös 

együttműködés területi alárendeltségi viszony alapján épül fel – elsőbbséggel azon polgári jogvédő 

rendelkezik akinek székhelye a védelmet igénylő polgárhoz közelebb van. Ennek alapvető okai a helyi 

önkormányzat természetében rejlenek, mely közvetlenül határoz a polgárok jogairól és érdekeiről, 

valamint a polgárok jogvédői intézményhez fordulásának egyszerűsége. Ebből eredően, a Belgrád 

területén ténykedő, városi és községi ombudszmanok folyamatos értekezésben állnak, véleménycsere 

áll fenn az adott eset leghatékonyabb megoldása érdekében. Maga az együttműködés nem korlátozódik 

különös szabályok által, hiszen ez nem szükséges, s az egyetlen jogügyi cselekmény a panasz 

benyújtása a kísérő okiratokkal, a polgárok azon tájékoztatása mellett, hogy az eljárást mely jogvédő 

veszi át. A kölcsönös viszonyokat mindenképpen lehetséges más módon is szabályozni. A Belgrád 

területén ténykedő ombudszmanok eljárásának alapját a célirányosság, gazdaságosság, hatékonyság s a 



tényszerű állapot helyszínelés/betekintés általi megállapítása határozza meg. Az eddigi munka és 

együttműködés során kizárólag kedvező tapasztalataink vannak.  

A Belgrád város területén végzett, eddigi gyakorlatot és munkát áttekintvén, a községi jogvédők 

száma csekély, tekintettel a város, mint egységes helyi önkormányzat minden különlegességét. Az 

utóbbi néhány évben észrevehetővé vált a törvényhozói tevékenység a hatóságok minden szintjén, 

melyek új vagy másféle módon szabályoznak bizonyos területeket. A végrehajtó hatóságok növekedése 

és jelentősége szintén követi ezt az irányt. Az ombudszmani intézmény fejlesztésének elmaradását 

illető okok ismeretesek (a törvényes kötelezettség hiánya, a helyi önkormányzat pénzügyi 

teljesítőképessége, stb). A helyi önkormányzatban élő polgár gyújtópontban áll, s a társadalmi 

körülményekből kiindulván mindinkább ezen önkormányzatra szorul, létkérdéseinek megoldását 

illetően. A polgári jogvédő (a helyi önkormányzatban és távolabb is) eljárása által kétfrontos küzdelmet 

folytat – először is a polgárok s a teljes társadalom érdekében lép fel, majd megkönnyíti a 

tisztségviselők munkáját és emeli eljárásuk minőségét. A tárgyalt intézmény működésének szabályos 

áttekintése, véleményem szerint, hozzájárulna ennek fejlődéséhez, s ebből kifolyólag az emberi jogok 

fejlődéséhez illetve teljes célszerűsítéséhez is, a helyi önkormányzat jogszabályügyi keretein belül.  

 

MELLÉKLETEK: 

 

 

1.melléklet: A városi hatóságok szerkezete 

2. melléklet: A Városi Közigazgatási Hivatal 

3. melléklet: A Városi Közigazgatási Hivatal szakszolgálatai és külön szervezetei  

4. melléklet: Belgrád város, mint alapító 



 

1. melléklet: 

 A VÁROSI HATÓSÁGOK SZERKEZETE 

 

 

 

 

 

VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

 

110 KÉPVISELŐ 

 

 

VÁROSI TANÁCS: 

POLGÁRMESTER (MINT VT-ELNÖK) 

POLGÁRMESTER-HELYETTES  

A VÁROSI TANÁCS TAGSÁGA (ÖSSZESEN 13 TAG) 

POLGÁRMESTER 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet: 

 

VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL: 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal titkárságai:  

 Pénzügyi Titkárság 

 Urbanisztikai és Építésügyi Titkárság 

 Épületek Törvényesítésével Megbízott Titkárság 

 Kommunális és Lakásügyi Titkárság  

 Vagyonjogügyi és Építési és Településtervezési Felügyelőségi Titkárság  

 Közlekedési Titkárság 

 Környezetvédelmi Titkárság  

 Gazdasági Titkárság  

 Mezőgazdasági Titkárság  

 Művelődési Titkárság  

 Oktatásügyi és Gyermekjóléti Titkárság  

 Sport- és Ifjúságügyi Titkárság  

 Egészségügyi Titkárság  

 Szociális Védelmi Titkárság  

 Felügyelőségi Titkárság  

 Igazgatási Titkárság  

 

 



3. melléklet: 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal szakszolgálatai:  

 

 Képviselő-testületi és előírásügyi Szolgálat  

 Tájékoztatásügyi Szolgálat  

 Tájékoztatási és Polgárokkal Szembeni Viszonyokkal Megbízott Szolgálat  

 Általános Tevékenységi Szolgálat  

 A Városi Közigazgatási Hivatal Jegyzőjének Szolgálata  

 Belső Ellenőrzéssel Megbízott Szolgálat   

 A Városi Képviselő-testület Elnökének Kabinetje  

 Polgármesteri Kabinet  

 

A Városi Közigazgatási Hivatal külön szervezetei:  

 Költségvetési Felügyeleti Ügynökség  

 Beruházási és Lakásügyi Ügynökség  

 Közbeszerzési Ügynökség 

 Üzlethelyiségekkel Megbízott Ügynökség  

 Európai Integrációval és Egyesületekkel Való Együttműködéssel Megbízott Ügynökség  

 Informatikai és Statisztikai Intézet  

 Ifjúsági Iroda  

 Kommunális Rendőrség  



 4. melléklet: 

 

BELGRÁD VÁROS AZ ALÁBBIAKNAK  ALAPÍTÓJA: 

 

 11 kommunális közvállalat   

 9 vállalat és 1 szervezet   

 36 művelődési intézmény (színházak, művelődési központok, múzeumok, könyvtárak, 

szervezetek)  

 17 gyermekvédelmi intézmény (iskoláskor előtti intézmények)  

 3 szociális védelmi intézmény   

 3 testnevelési intézmény (sportközpontok)  

 27 egészségügyi intézmény (egészségházak, gyógyszertárak, intézetek, klinikai – kórházi 

központok) 

 

 

 

 

 



Александар Грујић 

Заштитник грађана Града Новог Сада 

 

 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НОВОГ САДА СА 

ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРОБЛЕМ ОПШТЕЊА СА ОРГАНИМА 

УПРАВЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

 

 

 

 

УВОД 

 

Остваривање и заштита људских права у савременом друштву намеће се као 

„condition sine qua non“ опстанка сваке заједнице1. Остварити равнотежу између 

загарантованог оквира људских права и реално остварљивог обима тих права, представља 

озбиљан и веома компликован задатак за сваку државу. Као реакција на такво стање, а под 

неформалним притиском јавности, у правне системе уводи се институт омбудсмана који је 

настао у Шведској краљевини. Првобитна улога омбудсмана доста се разликовала од 

данашње, али је успео да задржи све оне специфичности и квалитете који су га 

препоручили као таквог2. 

 

Наша земља је институцију омбудсмана први пут званично конституисала 

почетком 21. века, када је наше законодавство предвидело могућност формирања једне 

овакве институције. Омбудсман је најпре установљен на локалном нивоу, затим на 

покрајинском, да би на послетку био формиран и на републичком нивоу. Поступак 

увођења институције у наш правни систем, према мишљењима неких аутора требао је да 

иде супротним смером, од републичком ка локалном нивоу3, али није мали број ни оних 

аутора који заговарају тезу да је потпуно неважно на који је начин институција уведена у 

наш правни систем. Важно је да је институција омбудсмана уведена и да евидентно 

постиже значајне резултате у пракси.    

 

Стручна јавност је добрим делом била на ставу, да ће доношењем Закона о 

заштитнику грађана на републичком нивоу поспешити установљавање већег броја 

                                                           
1  Nassis, C. Et al., (2009). Good Administration in the European Union: The Role of the European 

Ombudsman and the European network of Ombudsmen. London, стр.122. 
2  Прелевић, С., (2011). Пословна етика-парадокс или неминовност. Право – теорија и пракса, Нови 

Сад, Универзитет Привредна академија, стр.36-55 
3  Јанковић, С., (2009). Омбудсман – заштита људских права и контрола администрације, Зборник 

реферата и излагања са стручног скупа: Владавина права – одговорност и контрола власти, Београд, стр.40-

44. 



омбудсмана на нивоу локалне самоуправе. Међутим, то се није догодило, тако да данас од 

скоро 170 општина и градова у Ребублици Србији, омбудсмани су установљени у свега 19 

градова и општина4. Као логично, поставља се питање шта је узрок овако малом броју 

установљених омбудсмана на нивоу јединица локалне самоупаве ? Први разлог треба 

тражити у законској необавезности, а други у суштинском неразумевању положаја и улоге 

локалног омбудсмана у систему локалне самоуправе. Наиме, у локалним политичким 

структурама омбудсман се доживљава као независна политичка личност која ће имати 

право да контролише законитост њиховог рада, па се самим тим у извесном смислу 

доживљава као сметња и опасност за вршење локалне власти. Као трећи разлог истичемо 

проблем стручних и финансијских капацитета, нарочито у малим општинама. У малим и 

сиромашнијим општинама је врло тешко наћи одговарајући стручни кадар, будући да 

улога локалног омбудсмана претпоставља пре свега стручност, али и одговарајуће радно 

искуство и углед у друштву. Недостатак финансијских средстава нарочито у 

сиромашнијим општинама је додатна препрека у његовом устновљавању, осим оних које 

смо већ поменули. Као једно од могућих решења за наведене проблеме видимо могућност 

повезивања више општина, односно установаљавање „регионалног“ омбудсмана са 

надлежношћу за више општина.  

 

ПРАВНИ ОКВИР ПОСТУПАЊА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У НОВОМ САДУ 

 

Заштитник грађана Града Новог Сада је установљен Одлуком о Заштитнику 

грађана5 која је донета 2008. године, да би Заштитник грађана Града Новог Сада био 

изабран јуна 2010. године. Према одредбама одлуке, Заштитник грађана се установаљава 

за територију Града Новог Сада, као независан и самосталан орган, који штити права 

грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог 

Сада, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Града Новог 

Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови 

Сад, а којима су поверена јавна овлашћења.6 Поред тога Заштитник грађана се стара о 

заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.  

 

Главни разлог оснивања канцеларије омбудсмана јесте потреба грађана да имају на 

располагању једну институцију која је у исто време и лако доступна и независна, којој се 

они могу обратити у случају проблема у комуникацији и када се не снађу у односима са 

управом. У том контексту изузетно је важно обезбетити да процедуралне препреке за 

ступање у контакт са омбудсманом буду мале, или чак једноставно искључити такве 

препреке, и да поступак буде што је могуће једноставнији да би се свим лицима олакшао 

приступ омбудсману.  

 

                                                           
4  Нови Сад, Бачка Топола, Зрењанин, Суботица, Кикинда, Бечеј, Панчево, Шабац, Крагујевац, 

Крушевац, Краљево, Ниш, Смедеревска Паланка, Београд, Врачар, Вождовац, Раковица, Врање и Кикинда.  
5  Одлука о заштитнику грађана, Службени лист града Новог Сада, бр.47/2008,  
6  Члан 1. Одлуке о заштитнику грађана, („Службени лист града Новог Сада“, бр.47/2008), 



Уколико се строго формално-правно посматра делокруг надлежности које поседује 

омбудсман, веома се лако може закључити да омбудсман не располаже ни са једним 

императивно-обавезујућим инструментом којим може да утиче на рад и поступање органа 

управе. Целокупан асортиман расположивих мера, којима омбудсман може да коригује и 

да утиче на рад органа управе, огледа се кроз неколико овлашћења која могу евентуално 

да иницирају неке конкретне потезе и последице, и наравно кроз ауторитет који он 

поседује. У том смислу, када говоримо о формалним механизмима утицаја омбудсмана, 

треба разликовати овлашћење омбудсмана да покрене (иницира) кривични, прекршајни 

или дисциплински поступак против лица из органа управе када очигледно крше закон и 

повређују право грађана. Затим, треба имати на уму овлашћење омбудсмана да може да 

покрене поступак за испитивање уставности и законитости појединих општих и 

појединачних аката органа управе. И на крају, омбудсман има овлашћење да донесе 

препоруку којом органу управе налаже како да поступа приликом одлучивања у 

појединим управним стварима.  

 

ПРОБЛЕМИ У ОПШТЕЊУ СА ОРГАНИМА УПРАВЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

 

Међусобна комуникација и размена информација представља веома значајан 

фацтор у односима између државних органа, али и између грађана и органа управе. 

Управо у том контексту и управо из тих разлога, веома је важно да комуникација буде 

двосмерна, да буде јасна и што прецизнија, као и да буде брза. Остваривање овог 

постулата у пракси рада органа управе, представља веома тешко остварив задатак.  

 

Заштитник грађана Града Новог Сада у складу са чланом 44. Одлуке о Заштитнику 

грађана, има овлашћење да захтева одговор од стране органа управе у року од осам до 

тридесет дана. На самом Заштитнику је да у сваком конкретном случају процени који 

временски период је потребан органу управе за достављање комплетног и квалитетног 

одговора. У пракси овај рок износи осам дана у ситуацијама када је предмет веома ниског 

интензитета сложености, затим петнаест дана када је интензитет сложености доста висок и 

тридесет дана у ситуацијама када се ради о предмету који је веома сложен и захтева 

велики напор органа управе за достављање одговора.  

 

Иако у Одлуци о Заштитнику грађана децидно стоји да је орган управе дужан да 

обавести Заштитника грађана о свом ставу у року који му је оставио7, у досадашњем раду 

примићено је да око 90% органа управе поступа у задатим роковима и доставља своја 

изјашњења. У осталих 10% случајева органи управе не достављају свој одговор и 

Заштитник грађана им тада упућује ургенцију, у којој им даје накнадни рок од 8 дана да 

одговоре по захтеву Заштитника грађана и упозорава их да ће ако не одговоре о томе 

обавестити Градоначелника, Скупштину и Градско веће. Готово сви органи управе, након 

ургенције, достављају одговор и само у једном случају, у једном обраћању јавном 

                                                           
7  Члан 44. Став 3. Одлуке о Заштитнику грађана („Службени лист града Новог Сада“, бр.47/2008), 



предузећу, било је потребе да о њиховом непоступању обавестимо надлежне органе 

(Градоначелник, Градско веће и Скупштина) и истовремено им упутимо препоруку о 

потреби сарадње са Заштитником грађана.  

 

У ситуацијама када се не добије одговор и након ургенције, Заштитник грађана 

Града Новог Сада је упућивао препоруке органу управе који није испоштовао рокове, са 

захтевом да се рокови стриктно поштују, да се одговара на дописе Заштитника грађана, 

као и да се достави потребно изјашњење у што краће року. Епилог оваквог поступања у 

досадашњој пракси је био добар, у том смислу што су нам органи достављали своја 

изјашњења. Проблем који се може појавити је тај да ни на препоруку орган управе не 

достави свој одговор, те се поставља питање шта у даљем поступку може урадити 

Заштитник грађана.  

 

Као следећи корак, који је потребно предузети, а који у досадашњој пракси нисмо 

користили у раду, али који је дефинитивно неопходан да се уведе, јесте укључење 

јавности кроз обавештавање медија о томе који органи управе игноришу и не поступају по 

дописима Заштитника грађана. Став који се дефинитивно искристалисао јесте да је 

јавност велики сарадник и саборац у раду Заштитника грађана и да је неопходно да се гаји 

сарадња са медијима и да се сваки пут путем медија „прозове“ орган управе који није 

кооперативан у сарадњи са Заштитником грађана.  

 

Поред ове, тзв. „јавне опструкције“ институције Заштитника грађана, постоји и тзв. 

„тиха опструкција“ институције, која се огледа у томе да се на допис Заштитника грађана 

одговори, али одговор који се достави има огромне недостатке. Недостаци се огледају у 

томе да се не одговори у складу са дописом који је упућен (одговори се нешто сасвим 

друго од захтеваног), избегне се давање прецизног одговора (околишање са набрајањем 

предузетих радњи, прописа и слично), достави се уопштен, генералан став органа управе, 

не достави се тражена документација, селективно се доставља документација, итд. У 

сваком од ових случајева, уколико се строг формално посматрају, одговор је Заштитник 

грађана добио, али ако то посматрамо са садржинске стране, очигледно је да одговор није 

достављен, да га практично нема. Тада се поставља питање, како поступати у овим 

ситуацијама у оваквим случајевима.  

 

Решење које је потребно за овакве ситуације, огледа се такође у упућивању 

препоруке органу управе, јер опструира, одуговлачи и онемогућава несметан рад 

Заштитнику грађана. Неопходно је препоруком указати на недостатке у допису који је 

достављен, затим указати на позитивне прописе који уређују односе општења између свих 

државних органа, као и на одредбе Етичког кодекса који прописује међусобну сарадњу и 

кооперативност државних органа у раду и поступању.  

 

Као посебан проблем на који је потребно указати, али и веома пажљиво га 

третирати, представљају и дописи који се добију од органа управа а имају неистиниту 



садржину. Неистинитост се најчешће установи добијањем одговора од других надлежних 

органа или непосредним увидом у предметне списе, те се поставља питање како поступати 

у овако деликатним и осетљивим ситуацијама. Основно обавеза органа управе је да 

поступају у складу са уставом, законом и осталим правним актима, као и да сва писмена 

која издају морају да буду у складу са начелом уставности, законитости и истинитости. 

Поступање супротном овом представља тешко кршење основних уставних и законских 

принципа и доводи у питање функционисање целокупног правног система. Грађани 

оваквим поступањем губе поверење у правни систем, осећају се дискриминисаним, 

повређеним и угроженим.  

 

Решење овог проблема треба тражити у овлашћењима Заштитника грађана да 

иницира покретање дисциплинског поступка код надлежног старешине органа управе, у 

ситуацијама када овакву повреду учини запослени у органу управе, уз истовремено 

обавештавање о овоме и свих руководећих структура у локалној самоуправи 

(Градоначелник, Скупштина, Градско веће). Овде је посебно важно да се овај 

дисциплински поступак испрати до краја од стране Заштитника грађана, како не би дошло 

да заташкавања или на неки други начин до опструкције дисциплинског поступка.  

 

У случају да је овакво поступање у искључивој надлежности старешине органа 

управе, потребно је да Заштитник грађана о томе обавести руководеће структуре локалне 

самоуправе и истовремено о томе обавести и медије. Достављање дописа са неиситинитом 

садржином, а које је сачинио или одобрио старешина органа управе представља посебно 

тежак пропуст и недостатак у раду органа управе, услед чега је потребно на то указати 

директно руководећим структурама локалне самоуправе, али уз истовремено 

обавештавање јавности путем медија.  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Правни положај Заштитника грађана на локалном нивоу је веома специфичан. Са 

једне стране постоји правни оквир који регулише његов рад и поступање, његове 

надлежности и овлашћења, док са друге стране могу се уочити бројне празнине које на 

одређени начин онемогућавају или пак ограничавају његово поступање у одређеним 

ситуацијама.   

 

Један део проблема са којима се сусрео Заштитник грађана Града Новог Сада тиче 

се и општења са органима управе Града Новог Сада. Општење као радња размене 

информација између државних органа подразумева брзо, јасно, несметано и квалитетно 

достављање података, што у пракси и није увек тачно. Управо из тих разлога, у оквиру 

овог рада изложени су неки проблеми са којима се суочавамо у раду, а верујем да тај 

проблем имају и остали локални омбудсмани у Републици Србији. Покушао сам да код 

сваког проблема дам одговор како у таквим ситуацијама поступа Заштитник грађана 



Града Новог Сада, али исто тако и да предложим одређена решења за нека будућа моја 

поступања.  

 

Искрено се надам да ће институција локалног омбудсмана заживети у локалним 

самоуправама на још вишем и квалитетнијем нивоу, као и да ће грађани ојачати поверење 

у локалног омбудсмана. Обавеза је у великој мери на нама самима (локалним 

омбудсманима), да својим радом и примером развијамо ову институцију, да се трудимо да 

јој сачувамо достојанство, а да у сарадњи са медијима повећамо њен ауторитет и важност.  

 

  

 

  



Grujić Aleksandar  

Újvidék város polgári jogvédője  

 

 

 

 

ÚJVIDÉK VÁROS POLGÁRI JOGVÉDŐJÉNEK HATÁSKÖRE 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A POLGÁROK ÚJVIDÉK VÁROS 

IGAZGATÁSI SZERVEIVEL VALÓ ÉRTEKEZÉSÉNEK GONDJÁRA  

 

 

 

 

ELŐSZÓ 

 

Az emberi jogok megvalósulása és védelme a korszerű társadalomban „conditio sine qua 

non“-ja az emberi közösség fennmaradásának1. Az emberi jogok szavatolt kerete és az említettek 

ténylegesen megvalósítható mértéke közötti egyensúgy megvalósítása, komoly és igen bonyolult 

feladatot képez minden állam részére. Az ilyen állapotra érkező visszahatásként, mégpedig a 

nyilvánosság nemhivatalos nyomása alatt, a jogrendszerekbe bevezették az ombudszman 

intézményét, mely a Svéd Királyságban keletkezett. Az ombudszman elsődleges feladata eléggé 

különbözött a mai feladatoktól, azonban sikeresen fenntartotta mindazon különlegességeket és 

minőségeket melyek folytán, mint olyant, ezen intézményt ajánlották2. 

 

Országunk az ombudszmani intézményt először hivatalosan a 21. század elején állította 

fel, amikor törvényhozásunk előirányozta egy ilyen fajta intézmény kialakításának lehetőségét.  

Az ombudszmant legelőször helyi szinten, majd tartományi szinten vezették be, hogy végül 

köztársasági szinten is bevezessék. Ezen intézmény jogrendszerünkbe való bevezetési 

eljárásának, némely szakírók véleménye szerint, fordított irányból kellett volna történnie, vagyis 

köztársasági szinttől a helyi szintig3, azonban nem kevés oly szakíró is létezik aki nézete szerint 

teljesen lényegtelen mely módon vezettük be jogrendszerünkbe ezen intézményt. Lényeges hogy 

az ombudszman intézményét bevezették s hogy a gyakorlatban nyilvánvalóan jelentős 

eredményeket ér el.     

 

A szakmai nyilvánosság jórészt azon véleményen volt hogy A polgári jogvédőről szóló 

törvény köztársasági szinten való meghozatalával ösztönzik a helyi önkormányzatoknál működő 

                                                           
1  Nassis, C. Et al., (2009). Good Administration in the European Union: The Role of the European 

Ombudsman and the European network of Ombudsmen. London, стр.122. 
2  Prelević, S., (2011). Poslovna etika-paradoks ili neminovnost. Pravo – teorija i praksa, Novi Sad,  

Univerzitet Privredna akademija, p. 36-55 
3  Janković S., (2009). Ombudsman – zaštita ljudskih prava i kontrola administracije, Zbornik referata i 

izlaganja sa stručnog skupa: Vladavina prava – odgovornost i kontrola vlasti, Beograd, p.40-44. 



ombudszmanok tömegesebb megalakítását. Ez azonban nem ítgy történt, úgyhogy a Szerb 

Köztrásaság csaknem 170 községéből és városából, ombudszmannal mindössze 19 városnál és 

községnél alakultak4. Okszerű kérdésként feltehetjük hogy mi az oka a helyi önkormányzatok 

területén működő ombudszmanok csekély számának? Ennek első oka a törvény általi 

kötelezettség hiánya, másik oka a helyi ombudszmanok helyi önkormányzatban betöltött 

helyzetével szembeni, lényegi megértés hiánya. A helyi politikai struktúrákban ugyanis, az 

ombudszmant független politikai személyiségnek tekintik, melynek jogában áll ezen struktúrák 

törvényes működésének ellenőrzése, ez által, bizonyos értelemben, akadályozónak és a 

helyhatóság ellátására leselkedő veszélynek tekintik. Harmadik okként kiemelnénk a szakmai és 

pénzügyi teljesítőképesség gondját, különösen a kis községek esetében. A kisebb s szerényebb 

anyagi helyzetben levő községekben igen nehéz megfelelő szakmai személyzetet találni, 

tekintettel arra hogy a helyi ombudszman szerepe mindenek előtt szakmaiságot, azonban 

megfelelő munkatapasztalatot, valamint társadalmi tekintélyt feltételez. A pénzügyi eszközök 

hiánya, különösen a szerényebb anyagi helyzetben levő községeknél, az említetteken kívül külön 

akadályt képez az intézmény alapítása előtt. Az említett gondok megoldásának egy 

lehetőségeként a több község társulását, illetve a több község területén illetékes, regionális 

ombudszmanok alapítását tekintjük.  

 

AZ ÚJVIDÉKI POLGÁRI JOGVÉDŐ ELJÁRÁSÁNAK JOGI KERETEI  

 

Újvidék város polgári jogvédőjét A polgári jogvédőről szóló határozattal5 alakították, 

melyet 2008-ban hoztak, ezért Újvidék város polgári jogvédőjét 2010. júniusában választották 

meg. Az említett határozat rendelkezései alapján, a polgári jogvédőt Újvidék város területére 

alakították, független és önálló szervként, mely védi a polgárjogokat, s ellenőrzi Újvidék városi 

igazgatási szerveinekk, külön szervezeteinek és szolgálatainak, Újvidék város vagyonjogainak és 

érdekeinek jogvédelmére illetékes szerv, valamint más, Újvidék város által alapított szervek és 

szervezetek, vállalatok és intézmények működését, melyek közjogosítvánnyal bírnak.6 Emellett, 

a polgári jogvédő gondoskodik az emberi és kisebbségi jogok és szabadságjogok védelméről és 

előmozdításáról.   

 

Az ombudszmani iroda alakítása a polgároknak igenis igénye, aziránt hogy 

rendelkezésükre álljon egy intézmény mely ugyanakkor könnyen hozzáférhető és független, s 

melyhez bizalommal fordulhatnak az értekezésben felmerülő gondok esetén s amennyiben az 

igazgatással fenntartott viszony során nem igazodnának ki. Ebben a szövegkörnyezetben 

kivételesen fontos annak biztosítása hogy az ombudszmanhoz fordulás eljárásbeli akadályai 

csekélyek legyenek, vagy szükség mutatkozik ezen akadályok egyszerű kizárására, s hogy az 

eljárás lehetőleg egyszerű legyen, az ombudszmanhoz fordulás minden személy részére való 

megkönnyítése végett.   

                                                           
4  Újvidék, Topolya, Becskerek, Szabadka, Kikinda, Becse, Pancsova, Szabács, Kragujevac, Kruševac, 

Kraljevo, Niš, Smederevska Palanka, Belgrád, Vračar, Voždovac, Rakovica, Vranje és Nagykikinda.   
5  A polgári jogvédőről szóló határozat, Újvidék Város Hivatalos Lapja, 2008/47. szám,  
6 A polgári jogvédőről szóló határozat 1. szakasza, (Újvidék Város Hivatalos Lapja, 2008/47. szám) 



 

Amennyiben szigorúan jogszabályilag tekintjük az ombudszman által betöltött hatáskört, 

könnyen leszögezhetjük hogy az ombudszman egyetlen kötelező érvényű, utasító jellegű 

eszközzel sem rendelkezik, mellyel kihathat az igazgatási szervek működésére és eljárására. A 

rendelkezésre álló intézkedések teljes skálája, melyekkel az ombudszman helyreigazítást adhat s 

behathat az igazgatási szervek működését illetően, néhány jogosítvána által tűnik ki, melyek 

folytán esetlegesen némely tényszerű lépést és következményt kiváltó eljárást 

kezdeményezhetnek, s természetesen e szerv által birtokolt tekintély folytán. Ebben az 

értelemben, amennyiben az ombudszman behatásának törvényes mechanizmusokról beszélünk, 

meg kell különböztetnünk e szerv jogosítványát a büntetőjogi, kihágási vagy fegyelmi eljárás 

kezdeményezésére, az igazgatási szervnél működő személyek ellen, amennyiben szemmel 

láthatóan törvényt sértenek, s polgárjogot sértenek. Emellett, szem előtt kell tartani az 

ombudszman felhatalmazását az igazgatás által kibocsátott, egyes általános és különös okiratok  

alkotmányosságának és törvényességének vizsgálatára folytatandó eljárás indítására. Végül, az 

ombudszman felhatalmazással rendelkezik ajánlások kibocsátására, mely által az igazgatási 

szerv részére utasítást ad az egyes igazgatási tárgyakban való eljárás módjára.   

 

AZ ÚJVIDÉK VÁROS IGAZGATÁSI SZERVEIVEL VALÓ ÉRTEKEZÉS GONDJAI  

 

A kölcsönös kommunikáció és az információk cseréje igen jelentős tényezőt képvisel az 

állami szervek közötti de a polgárok és az igazgatási szervek közötti viszonyt illetően is.  Éppen 

e szövegkörnyezetben s éppen ezen okokból, igen lényeges hogy a kommunikáció kétirányú, 

világos, pontos és lehetőleg gyors legyen. Ezen előfeltétel igazgatási szervek működése közben 

való, gyakorlati megvalósulása igen nehezen megvalósítható feladatot jelent.   

 

Újvidék város polgári jogvédője, A polgári jogvédőről szóló határozat 44. szakaszával 

összhangban, felhatalmazással bír, az igazgatási szervektől nyolctól harminc napon belüli választ 

követelni. Magán a jogvédőn múlik, hogy minden tényszerű esetben felbecsülje mekkora időszak 

szükséges az igazgatási szerv részére, teljes és minőséges válasz nyújtásához. A gyakorlatban 

mindez nyolc napot igényel, a csekély összetettségű tárgyak esetében, majd tizenöt napot 

igényel, amennyiben ezen összetettség eléggé nagy, s harminc napot, amennyiben igen összetett, 

az igazgatási szerv válaszadása végetti, nagy megerőltetést követelő tárgyról lenne szó.    

 

Habár A polgári jogvédőről szóló határozat világosan pontosítja hogy az igazgatási szerv 

köteles értesíteni a polgári jogvédőt álláspontjáról, a részére kiszabott határidőn belül7, az eddigi 

munka során észrevettük hogy az igazgatási szervek az esetek körülbelül 90 százalékában a 

kiszabott határidőn belül eljárnak s benyújtják magyarázatukat. Az esetek fennmaradó 10 

százalékában az igazgatási szervek nem küldik meg válaszukat, s ekkor a polgári jogvédő a 

választ megsürgeti, melyben további 8 napos határidőt szab a polgári jogvédő igénylésére 

adandó válasz kibocsátására, s figyelmeztetést intéz, melyben felhívja a figyelmet a válasz 

                                                           
7  A polgári jogvédőről szóló határozat 44. szakaszának 3. bekezdése (Újvidék Város Hivatalos Lapja, 

2008/47. szám), 



elmaradása esetében a polgármester, a VKT és a VT értesítésére. Majdnem minden igazgatási 

szerv, a sürgetést követően, eljuttatja válaszát, s csupán egy esetben, egy közvállalathoz 

forduláskor volt arra szükség hogy a tétlenség miatt értesítsük az illetékes szerveket  

(polgármestert, Városi Tanácsot és Városi Képviselő Testületet), ugyanakkor ajánlást küldtünk  a 

polgári jogvédővel való együttműködés szükségességéről.   

 

Azon helyzetekben mikor választ a sürgetést követően sem nyerünk, Újvidék város 

polgári jogvédője ajánlásokat küldött azon igazgatási szervhez mely nem tisztelte a határidőt, e 

határidő tiszteletének, s a polgári jogvédő hivatalos levelére adott válasz  igénylésével, valamint 

hogy lehető legrövidebb idő alatt küldjék meg a szükséges magyarázatot. Az ilyen eljárás 

zárszava az eddigi gyakorlat folyamán kedvező volt, oly értelemben hogy a szervek rendre 

megküldték magyarázataikat. A gond mely felmerülhet az, ha az illető igazgatási szerv az ajánlás 

folytán sem küld választ, s feltesszük kérdésünket hogy a polgári jogvédő mit tehet a további 

eljárás során.   

 

További, foganatosítandó lépésként, s melyet az eddigi gyakorlat során nem használtunk, 

azonban mely bevezetése mindenképpen elkerülhetetlen, a nyilvánosság bevonása a médiumok 

értesítése által, arról hogy mely igazgatási szervek veszik semmibe s mulasztják a polgári 

jogvédő ajánlásait. Véglegesen kikristályosodott véleményünk hogy a nyilvánosság befolyásos 

munkatársunk s harcostársunk a polgári jogvédő munkájának ellátásában, s hogy elkerülhetetlen 

a médiumokkal való együttműködés ápolása, s hogy minden alkalommal, a médiumok által 

nevén nevezzük a polgári jogvédővel való együttműködést elvető igazgatási szervet.   

 

A polgári jogvédő intézménye elleni, említett, úgynevezett „nyilvános időhúzás“ mellett   

létezik úgynevezett „csendes időhúzás“ is, mely abban nyilvánul meg hogy a polgári jogvédő 

hivatalos levelére válaszolnak, azonban a megküldött válaszban hatalmas hiányosságok vannak. 

E hiányosságok abban merülnek ki hogy a válasz nem áll összhangban a megküldött hivatalos 

levéllel (a követeltekhez képest valami teljesen mást válaszolnak), kerülik a pontos válasz adását  

(kerülgetik a foganatosított intézkedések, előírások s egyebek felsorolását), az igazgatási szervek 

általánosított, lekerekített véleményt fogalmaznak meg, nem küldik el a követelt iratanyagot, 

vagy ezt válogatással teszik. Minden említett esetben, amennyiben szigorúan jogi szempontból 

szemléljük, a polgári jogvédő választ kapott, azonban tartalmilag tekintetbe véve, szemmel 

látható hogy választ gyakorlatilag nem adtak, hogy tulajdonképpen nincs is. Ekkor tesszük fel 

kérdésünket arról, hogyan járjunk el ilyen helyzetben, esetben.  

 

Az ilyen helyzetben szükséges megoldás úgyszintén az igazgatási szerv iránti ajánlás 

küldésében mutatkozik meg, hiszen a tárgyalt szerv akadályozza, elnyújtja és ellehetetleníti a 

polgári jogvédő működését. Elkerülhetetlennek tűnik ajánlással rámutatnunk a hiányosságokra a 

megküldött hivatalos levélben, majd rámutatni azon pozitív előírásokra, melyek az összes állami 

szerv közötti értekezés viszonyait szabályozzák, valamint az etikai kódex rendelkezéseire,  mely 

előírja az állami szervek kölcsönös együttműködését és az ez iránti készséget a munkában és 

eljárásban.  



 

A külön figyelmet érdemlő, s igen figyelmesen kezelendő gondok között említenénk az 

igazgatási szervek által küldött, hamis tartalmú leiratokat, hivatalos leveleket. A hamisságot 

legtöbbször más illetékes szervek válaszaiból vagy a tárgyalt iratokba való közvetlen 

betekintéssel megállapítható, ezért feltesszük kérdésünket arról hogy hogyan járjunk el  az ilyen 

érzékeny, kényes helyzetekben. Általánosságban véve, az igazgatási szervek kötelessége hogy az 

alkotmánnyal, törvényekkel és egyéb jogi okiratokkal összhangban járjanak el, valamint hogy az 

általuk kibocsátott összes hivatalos levélnek összhangban kell állnia az alkotmányosság, 

törvényesség és igazságosság elvével. Az ezekkel ellentétben álló eljárás az alapvető 

alkotmányos és törvényes elvek súlyos sértését jelenti, s kétségbe vonja a teljes jogrendszer 

működését. A polgárok ilyen fajta eljárás esetén elveszítik a jogrendszerbe vetett bizalmukat, 

megbélyegezettnek, sértettnek és veszélyeztetettnek érzik magukat.  

 

E gond megoldása a polgári jogvédő jogosítványaiban keresendő, melyek folytán e szerv 

fegyelmi eljárás indítását kezdeményezheti az illető igazgatási szerv vezető tisztviselőjénél, oly 

helyzetekben amikor az említett fajta jogsértést az igazgatási szerv dolgozója követte el, a helyi 

önkormányzat minden vezető struktúrájának egyidejű értesítése mellett (polgármester, községi 

képviselő-testület, városi tanács). Itt külön fontossággal bír hogy e fegyelmi eljárást a polgári 

jogvédő végigkísérje, nehogy az eljárás eltusolására vagy más jellegű akadályoztatására kerüljön sor.   

 

Amennyiben az ilyen eljárás az igazgatási szerv vezető tisztviselőjének kizárólagos 

hatáskörébe tartozna, szükség mutatkozik arra hogy a polgári jogvédő erről értesítse a helyi 

önkormányzat vezető struktúráit, s ugyanakkor a médiumokat is. Hamis tartalmú hivatalos levél 

küldése, melyet az illető szerv vezetője készített vagy jóváhagyott, különösen súlyos mulasztást 

és hiányosságot jelent az igazgatási szerv működésében, mely folytán szükség mutatkozik a helyi 

önkormányzat vezető struktúráinak közvetlen tájékoztatására, egyben a nyilvánosság 

tájékoztatására a médiumok által.  

 

ZÁRSZÓ 

 

A helyi szintű polgári jogvédők jogállása igen különleges. Egyfelől létezik egy jogi keret, 

mely szabályozza e szerv működését és eljárását, illetékességét és jogosítványait, míg másfelől 

számos űrt vehetünk észre, melyek bizonyos módon ellehetetlenítik vagy korlátozzák 

eljárásunkat egyes helyzetekben.    

 

Az Újvidék város polgári jogvédője által észlelt gondok egy része a polgárokkal és 

Újvidék város igazgatási szerveivel történő értekezésben merült fel.  Az értekezés alatt az 

információk cseréjére kiterjedő cselekvés, az adatok állami szervek közötti gyors, világos, 

akadálytalan és minőséges továbbítása értendő, mely mód a gyakorlatban nem mindig valósul 

meg.  Éppen ezek az okok miatt, e munka keretében vázoltunk némely gondokat, melyekkel 

működésünk során szembesülünk, s hiszem hogy e gondok a Szerb Köztársaságban működő, 

többi ombudszman előtt is ismeretesek. Minden gond elemzésénél igyekeztem választ adni arra 



hogyan jár el Újvidék város polgári jogvédője a tárgyalt helyzetben, azonban felkínáltam  

bizonyos megoldásokat is, jövőbeli eljárásaim esetére.   

 

Őszíntén remélem hogy a helyi ombudszman intézménye még magasabb és 

minőségesebb szinten elterjed a helyi önkormányzatoknál, valamint hogy a polgárok helyi 

ombudszman iránti  bizalma a jövőben erősödik. A kötelesség ránk (helyi ombudszmanokra) 

nehezedik, hogy munkánkkal és példánkkal fejlesszük ezen intézményt, s hogy törekedjünk 

méltóságának megőrzésére, s hogy a médiumokkal való együttműködés által növeljük tekintélyét 

és fontosságát.   

 

  

 

  



«Значај и улога локалних омбудсмана, Међународна конференција поводом 

јубилеја – 10 година рада првог омбудсмана у Републици Србији « 

 

 

Искуства у раду локалног омбудсмана града Зрењанина 

 

Искуства у погледу примене Одлуке о заштитнику грађана града Зрењанина 

 

Локални омбудсман у Зрењанину постоји од априла 2004 године  који је на основу 

тадашњег Закона о локалној самоуправи од 2002.године радио под називом 

грађански бранилац.Тада је усвојена Одлука о омбудсману која није предвиђала 

заменике, да би каснијим изменама Одлуке били предвиђени заменици  

специјализовани за поједине области, који су изабрани тек крајем 2008.године и то 

заменик задужен за  заштиту права националних мањина и заменик задужен за 

заштиту права детета и равноправност полова. Недавно је (током априла ) Одлуку о 

заштитнику грађана Скупштина града   изменила тако што је раздвојила област 

права детета и равноправност полова и изабрала још једног  заменика. У том 

смислу Одлука о заштитнику грађана града Зрењанина  слична је  Одлуци о 

Омбудсману  АПВ која предвиђа заменике специјализоване за поједине области 

заштите људских права. 

У контексту примене Одлуке која предвиђа спровођење одређеног поступка према 

администрацији коју контролише, а на самом почетку рада омбудсмана, искуство је 

показало да неформалним поступком није се могло постићи да администрација 

схвати у пуној мери значај сарадње са омбудсманом. Омбудсман се од стране 

појединих органа (администрације) доживљавао као орган са којим се може, али не 

мора сарађивати. Такође, заштита   људских права  као примарна активност због 

које омбудсман покреће поступак и захтева пуну сарадњу са администрацијом није 

се доживљавао као комплементаран са омбудсманом, већ се  омбудсман схватао 

као орган чија је улога непозната, нејасна па чак и  сувишна приликом  

успостављања контакта  са администрацијом. Неке установе су се чак отворено 

супротстављале сарадњи са омбудсманом позивајући се на чињеницу да њихове 

одлуке подлежу контроли њиховог другостепеног органа. 

Након сагледавања  и процене овакве ситуације одлучили смо да је у том тренутку 

било неопходно потребно строго формално примењивати Одлуку о заштитнику 

грађана. То је био један од начина како би омбудсман у Зрењанину почео 

постепено стицати ауторитет као један од основних начина  рада ове 

институције.Иако се у стручном смислу тврди да је  поступак који предвиђа 

доношење одлуке о покретању  истраге противан суштини ове институције,  на 

примеру  праксе зрењанинског омбудсмана доношење оваквог иницијалног акта 

којим је омбудсман започињао поступак показао се као веома делотворно средство, 

јер је администрација у позитивном смеру променила однос сарадње са 

омбудсманом. Посматрајући овај развој са временског аспекта, у садашњем 

периоду ситуација  је промењена на тај начин што администрација коју 

контролишемо доживљава омбудсмана као институцију којој је обавезно учинити 

доступним све податке и омогућити му да изврши надзор над целокупним њеним  



радом.На овом примеру види се да је развој независне институције спор и 

дуготрајан процес. 

 

Однос администрације према препорукама заштитника грађана 

 

Паралелно са начином прихватања институције заштитника грађана   одвијао се и 

однос администрације према препорукама донетим од стране заштитника грађана. 

Навешћу пример једне  препоруке и описаћу  однос администрације и градских 

власти , коју смо објавили средином 2009.године.  

Током августа 2009 године објавили смо препоруку којом је Месна заједница Ечка 

и град Зрењанин повредио права мађарске, румунске и словачке националне 

мањине тако што је назив «Дом културе Ечка» на згради Дома културе у Ечки на 

језицима и писмима  наведених националних мањина исписао мањим словима и у 

различитом облику од текста на српском језику.Статутом града Зрењанина 

предвиђено је да град преко својих органа обезбеђује исписивање назива органа 

града и других јавних натписа на српском језику и језицима националних мањина 

чији је језик у службеној употреби на територији града Зрењанина, према њиховој 

традицији и правопису, у истом облику и истом величином слова. Међутим и поред 

одредби Статута града ова препорука није извршена ни током 2010 године. Због 

неизвршавања препоруке од стране органа града Зрењанина против Месне 

заједнице «Ечка» поднели смо тужбу надлежном суду у Зрењанину, а у циљу 

поштовања препоруке, а на основу Закона о заштити права националних мањина. 

Поступајући по препоруци заштитника грађана Основни суд у Зрењанину је донео 

пресуду којом је утврђено да је Месна заједница «Ечка» дискриминаторски 

поступала према припадницима мађарске, румунске и словачке националне мањине 

на тај начин што је назив «Дом културе Ечка» на згради Дома културе у Ечки на 

језицима и писмима дотичних националних мањина исписао мањим словима и у 

различитом облику од текста на српском језику, те се Месна заједница обавезује да, 

ради уклањања последица дискриминаторског поступања, са зграде Дома културе 

уклони натпис који је исписан само на српском језику, те да задржи постојећу 

таблу са тим називом исписан на српском језику и језицима националних мањина 

чији је језик у службеној употреби на територији града Зрењанина, према њиховој 

традицији  и правопису, у истом облику и истом величином слова,  у року од 15 

дана под претњом принудним извршењем. 

Пресуда Основног суда у Зрењанину постала је правноснажна 17.06.2010 године. 

Изражено је очекивање да ће Месна заједница «Ечка» и град Зрењанин , ако већ до 

сада нису сматрали потребним да поштују препоруку заштитника грађана  од 

2009.године извршити правноснажну судску одлуку. У супротном би била послата 

опасна и штетна порука да град Зрењанин, у овом случају, нема ни вољу ни 

одлучност, ни способност да обезбеди примену чак ни сопствених прописа   о 

правима националних мањина . 

Саопштењем  смо обавестили јавност да је правноснажна пресуда Основног суда у 

Зрењанину од 17.06.2010.године извршена уклањањем са зграде Дома културе Ечка 

натписа дужине 5,5 метара и висине 37 центиметара који је био исписан само на 

српском језику , уз истовремено задржавање постојеће табле са тим називом 

исписан на српском језику и језицима националних мањина чији је језик у 



службеној употреби на територији града Зрењанина, према њиховој традицији и 

правопису, у истом облику и истом величином слова. Тиме је окончан поступак 

започет још средином 2009.године доношењем препоруке, а затим и подношењем 

тужбе суду због потпуног игнорисања те препоруке. 

Након свега остаје горак утисак да је била потребна борба од три године да би се 

обезбедила примена прописа који су јасни, чија се примена подразумева, и до чије 

примене је требало доћи по редовном току ствари и без интервенције заштитника 

грађана , а ако је већ дошло до интервенције препоруку је требало одмах  

спровести, не чекајући подношење тужбе и окончање судског поступка. У 

цивилизованим друштвима у којима постоји институција омбудсмана, не дешава се 

да неко игнорише препоруке тог органа, а потпуно је незамисливо да се неко 

отворено супротсавља тим препорукама. Исто тако, у државама које су истински 

посвећене заштити мањинских права не дешава се да је потребно три године 

водити разне поступке да би се обезбедила примена законске одредбе која 

предвиђа да у службеној употреби текст на језику и писму националне мањине 

мора бити исписан истим обликом и величином слова као и текст на језику и писму 

већинског народа. Пример који сам описала није усамљен случај непоступања по 

препорукама заштитника грађана  у Зрењанину. То је било правило за готово све 

препоруке које смо објавили.   

Стоји  чињеница да је однос сарадње између заштитника грађана  и Председника 

скупштине и Градоначелника,  веома битан нарочито у ситуацијама  када је 

потребно  спровести препоруке уколико  контролисани орган  то одбија. Важно је 

да однос сарадње не буде само декларативан, већ да постоји стварна воља , 

одлучност и свест о значају људских права за чије се поштовање и заштиту  залажу 

заштитници грађана.  

 

Закључци 

 

Грађани и грађанке с правом очекују од нас  ефикасност   контроле  органа пред 

којима остварују своја права. Да би се надзор и контрола  брзо спровела потребна је 

ефикасност рада администрације и сарадња са заштитником грађана приликом 

постизања заједничког циља. У садашњој  фази постојања институције недовољан 

је неформалан  приступ  приликом  контроле администрације, јер не постоји 

довољна спремност за подвргавање независном облику контроле. Све изнето  

указује да је заштита људских права константан и дуг процес. Ми га прилагођавамо 

условима дате ситуације и мењамо  у складу са   променама, јер стање у заштити  

људских права у Зрењанину с почетка рада наше институције од 2004.године и 

данас није исто. Потребно је било  до сада уложити доста напора како би постигли 

помаке у схватању и признању администрације да није у конкретном случају добро 

поступила према грађанину/ки, а потом и исправљање неправилности рада органа 

да би повреда права била отклоњена. Циљ је овог реферата да колегинице и колеге 

из зрењанинског примера рада заштитника грађана  примете и евентуално закључе 

да ли делимо исте  или сличне проблеме, као и да у будућем заједничком раду 

сарађујемо на решавању конкретних примера из праксе свих нас. 

Моје је мишљење да ће се напредак и квалитет и степен јачања наше институције 

кретати упоредо  и паралелно са процесом  напретка у демократизацији друштва и 



наше државе, а узимајући у обзир чињеницу да смо на самом почетку рада у односу 

на остале земље ,  мислим да нам предстоји  веома дуг пут у борби за  јачање саме 

институције ради остваривања  пуног поштовања  људских  и грађанских  права. 

 

 

 

Заштитница грађана града Зрењанина 

 

Драгана Радловачки Грозданов 



A helyi ombudszmanok jelentősége és szerepe, a Szerb Köztársaságban kinevezett 

első ombudszman működésének 10. évfordulója  kapcsán  

melyet 2013. május 08. és 10. között tartottak, Topolyán 

 

 

Becskerek város helyi ombudszmanjának működéséből származó tapasztalatok  

 

Becskerek város polgári jogvédőjéről szóló határozat alkalmazásából származó 

tapasztalatok  

 

Becskerek helyi ombudszmanja 2004 áprilisától létezik, s mely az akkori, 2002. évi, 

Helyi önkormányzatról szóló törvény alapján polgári jogvédőként működött. Akkor 

fogadták el Az ombudszmanról szóló határozatot, mely helyetteseket nem irányzott elő, 

úgyhogy a későbbi módosítások helyetteseket irányoztak elő, akik egyes területekre 

szakosodtak, akiket csak 2008 végére választották meg, mégpedig a nemzeti kisebbségek 

jogaival megbízott helyettest és a gyermekek jogaival és a nemek egyenjogúságával 

megbízott helyettest. Nemrégiben (április folyamán) A polgári jogvédőről szóló 

határozatot a városi képviselő testület módosította, a gyermekek jogaival és a nemek 

egyenjogúsági területének szétválasztásával s még egy helyettest választottak meg. Ebben 

az értelemben, Becskerek város polgári jogvédőjéről szóló határozat hasonlóvá vált a 

VAT ombudszmanjáról szóló határozathoz, mely az emberi jogok védelmének bizonyos 

területeire illetékes helyetteseket irányoz elő.  

A határozat alkalmazásának szövegkörnyezetében, mely az ellenőrzött adminisztráció 

feletti, meghatározott eljárás lebonyolítását irányozza elő, az ombudszman működésének 

legelején szerzett tapasztalat rámutatott, hogy nemformális eljárással lehetetlen elérni 

hogy az adminisztráció teljes mértékben megértse az ombudszmannal való 

együttműködés jelentőségét. Az ombudszmant bizonyos igazgatási szervek úgy 

tekintették mint olyan szervet mellyel az együttműködés lehetséges, de nem kötelező. 

Úgyszintén, az emberi jogok védelmét, mint elsődleges tevékenységet, mely miatt az 

ombudszman eljárást indít, s az igazgatással való teljes együttműködést követel,  nem 

tekintették az ombudszmant kiegészítő szervként, hanem olyként, mely szerepe 

ismeretlen, homályos, sőt néha felesleges, az igazgatással létesítendő kapcsolatok 

felvételekor. Hovatovább, bizonyos intézmények nyíltan szembefordultak az 

ombudszmannal való együttműködéssel, azon tényre hivatkozván hogy határozataik saját 

másodfokú szervük ellenőrzése alá tartoznak. 

A vázolt helyzet áttekintését és felbecslését követően, az illető pillanatban úgy döntöttünk 

hogy elkerülhetetlenül szükséges szigorúan törvényileg alkalmazni A polgári jogvédőről 

szóló határozatot. Ez egyike volt a becskereki ombudszman számára fokozatosan 

tiszteletet szerző megoldásoknak, ezen intézmény alapvető munkaformájaként. Habár 

szakmai értelemben úgy vélik hogy a nyomozás indításáról szóló határozatot előirányzó 

eljárás ellentétben áll intézményünk lényegével. Példának okáért, a becskereki 

ombudszman gyakorlatában, az említett fajta kezdeményező okirat meghozatala, mely 

által az ombudszman eljárást indított, igen hatékony eszköznek bizonyult, hiszen az 

igazgatás jó értelemben véve változtatott az ombudszmannal folytatott együttműködés 

viszonyán. E fejlődés időbeli szempontból való áttekintése által, a jelenlegi időszakban a 

helyzet változott, oly mértékben hogy az általunk ellenőrzött igazgatás az ombudszmant 



oly intézménynek tekinti, mely részére kötelező minden adat elérhetőségének biztosítása, 

s a teljes működés feletti felügyelet lehetővé tétele. E példából kitűnik hogy a független 

intézmény fejlődése lassú és hosszadalmas folyamat. 

 

Az igazgatás polgári jogvédő ajánlásai iránti viszonya  

 

A polgári jogvédő intézménye elfogadásával párhuzamosan fejlődött az igazgatás polgári 

jogvédő által hozott ajánlások iránti viszonya is.  

Megemlíteném egyik ajánlásunk példáját s leírnám az igazgatás s a városi hatóságok 

viszonyulását, mely ajánlást 2009. közepén tettünk közzé.   

2009 augusztusa folyamán kibocsátottuk ajánlásunkat, arról hogy Écska Helyi Közösség 

s Becskerek város megsértette a magyar, a román és a szlovák nemzeti kisebbség jogait, 

oly módon hogy az Écskai Kultúrotthon feliratot, az illető intézmény bejáratánál az 

említett nemzeti kisebbségek nyelvén és írásmódján a szerb szövegnél kisebb betűvel és 

másféle formában tüntették fel. Becskerek város Alapszabálya előirányozza hogy e város, 

szervei által biztosítja a szervek elnevezésének és más köztéri feliratoknak szerb nyelven 

és a Becskerek város területén hivatalos használatban levő kisebbségi nyelveken való 

feltüntetését, ezek hagyományos írásmódja szerint, azonos formában és betűnagysággal. 

A városi Alapszabály rendelkezései mellett is, ezen ajánlást 2010 folyamán sem hajtották 

végre. Az ajánlás Becskerek város szerveinek Écska Helyi Közösség elleni 

végrehajtásának elmulasztása miatt, pert indítottunk az illetékes Becskereki Alapfokú 

Bíróságnál, mégpedig az ajánlás tiszteletben tarttatása végett, A nemzeti kisebbségek 

jogvédelméről szóló törvény alapján.  

A polgári jogvédő ajánlása szerint eljárván, a Becskereki Alapfokú Bíróság ítéletében 

megállapítást nyert hogy Écska Helyi Közösség megkülönböztetően járt el a magyar, 

román és szlovák nemzeti kisebbségekkel szemben, oly módon hogy az Écskai 

Kultúrotthon elnevezésének az illető intézmény bejáratánál található feliratát az illető 

kisebbségek nyelvén a szerb szövegnél kisebb betűvel és más formában tüntette fel, ezért 

az illető helyi közösséget kötelezik hogy a megkülönböztető eljárásmód elhárítása végett, 

a kultúrotthon épületéről távolíttassa el a kizárólag szerb nyelvű feliratot, s hogy 

helyezzen ki szerb nyelvű táblát, melyen a Becskerek város területén hivatalos 

használatban levő kisebbségi nyelveken szereplő feliratok is láthatók, mégpedig ezek 

hagyományos írásmódja szerint, a szerb szöveggel azonos formában és betűnagysággal, 

méghozzá 15 napon belül, kényszerintézkedések terhe alatt.  

A Becskereki Alapfokú Bíróság ítélete 2010.06.17-én vált jogerőssé. Kifejeztük az iránti 

várakozásunkat hogy Écska Helyi Közösség s Becskerek város, amennyiben az 

eddigiekben ezt szükségesnek nem tekintették, tiszteletben tartsák a polgári jogvédő 

2009. évi ajánlását, s végrehajtják a jogerős bírósági ítéletet. Ellenkező esetben mindez 

veszélyes és káros üzenetté válna, mely szerint Becskerek városnak, ebben az esetben 

sem szándéka sem elhatározása sem képessége nincs hogy a nemzeti kisebbségek jogait 

illető, saját előírásait is betartassa. 

Közleménnyel tájékoztattuk a nyilvánosságot arról hogy a Becskereki Alapfokú Bíróság 

2010.06.17-i jogerős ítéletét végrehajtották, az Écskai Kultúrotthon 5,5m hosszú, 37 cm 

magas feliratának eltávolítása által, melyet csak szerb nyelven tüntettek fel, ugyanakkor 

megtartották a meglevő táblát, az illető elnevezés szerb nyelvű feliratával, mely mellett 

szerepelt a Becskerek város területén hivatalos használatban levő kisebbségi nyelveken 



írt felirat is, ezek hagyományos írásmódja szerint, a szerb szöveggel azonos formában és 

betűnagysággal. Ezzel befejeződött a még 2009 közepén megkezdett eljárás, melyet 

ajánlás kibocsátásával kezdtünk, majd bírósági pert indítottunk az ajánlás teljes 

semmibevétele miatt.  

Végül azon keserű benyomás maradt, mely szerint három évnyi harc volt szükséges a 

világos előírások alkalmazásának biztosításáért, s melyek alkalmazása magától érthető, s 

melynek alkalmazására a dolgok rendes folyásakor kellett volna sort keríteni, a polgári 

jogvédő beavatkozása nélkül, s amennyiben már e beavatkozás is megtörtént, az ajánlást 

azonnal végre kellett volna hajtani, nem várván a bírósági perre, s a bírósági eljárás 

befejeződésére. Civilizált társadalmakban, melyekben létezik ombudszmani intézmény, 

nem történhet meg hogy bárki is semmibe vegye az illető szerv ajánlásait, s teljesen 

elgondolhatatlan hogy bárki is nyíltan szembe helyezkedjen ezekkel az ajánlásokkal. 

Ugyanígy, a kisebbségi jogok iránt igazán elkötelezett államokban, nem történhet meg 

hogy három év szükségeltetik különféle eljárások lebonyolításához, a törvényes 

rendelkezések alkalmazásának biztosítása végett, mely rendelkezsé előírányozza hogy a 

hivatali használatban levő, kisebbségi nyelvű szövegeket ugyanoly formában, s 

betűnagysággal kell feltüntetni mint a többségi nemzet nyelvén írt szöveget. Az általam 

leírt példa nem egyedüli esete a becskereki polgári jogvédő ajánlásának semmibevételére. 

Mindez szabályosan megismétlődött majdnem minden ajánlásunk esetében.    

Valós azon tény hogy a polgári jogvédő és a KKT-elnök s a polgármester 

együttműködésében megvalósuló viszony igen lényeges, különösen azon helyzetekben 

amikor oly ajánlások végrehajtása szükségeltetik, melyeknél az ellenőrzött szerv ezt 

visszautasítja. Lényeges hogy az együttműködési viszony ne csak kiáltványszerű legyen, 

hanem valódi szándék, határozottság és tudat álljon fenn, az emberi jogok jelentőségét 

illetően, s melyek tiszteletben tartására s védelmére polgári jogvédők törekednek.  

 

Következtetések 

 

A polgártársak és polgártársnők jogos elvárása a szervek feletti ellenőrzés hatékonysága, 

mely szervek előtt jogaikat megvalósítják. Az ellenőrzés és felügyelet gyors 

lebonyolítása végett, szükség mutatkozik az igazgatás működésének hatékonyságára, 

valamint a polgári jogvédővel való együttműködésre a közös célok elérésekor. 

Intézményünk létezésének eddigi szakaszában elégtelennek bizonyult a nemformális 

hozzáállás az igazgatás ellenőrzésekor, hiszen nincs elegendő készség a független 

formájú ellenőrzés tiszteletben tartása iránt. Az elmondottak rámutatnak hogy az emberi 

jogok védelme állandó és hosszadalmas folyamat. Mi ezt az adott helyzet feltételeihez 

alkalmazzuk s módosítjuk a változásokkal összhangban, hiszen az emberi jogok 

védelmének becskereki állapota, intézményünk működésének kezdetén, 2004-ben, s 

manapság nem azonos. Az eddigiekben tetemes törekvést kellett bevetni hogy 

kimozdítsuk az igazgatást eddigi felfogásából s elismerést vívjunk ki, s világossá tegyük 

hogy az adott helyzetben nem megfelelő eljárás folyt az illető polgártárs/nővel szemben, 

melyet követően a szerv működésében tapasztalt szabálytalanságok javítása következik, a 

jogsértés kiküszöbölése végett. A jelen beszámoló célja hogy a becskereki polgári 

jogvédő működésének példájából merítve, a kollégák és kolléganők észrevegyék és 

esetleg megállapítsák hogy azonos vagy hasonló gondokkal küzdünk, valamint hogy  a 



jövőbeli közös munkában együttműködjünk a mindannyiunk gyakorlatából származó 

példák megoldása végett. 

Véleményem szerint, intézményünk erősödésének jövőbeli fejlődése és minősége 

párhuzamosan fut a társadalmi fejlődéssel és demokratizációval országunkban, s 

tekintetbe véve annak tényét hogy működésünknek legelején járunk, a többi országhoz 

viszonyítva, így, véleményem szerint igen hosszú út áll előttünk, maga az intézmény 

erősödése iránti harcban, az emberi és polgári jogok teljes tiszteletben tartásának 

megvalósulásáig.  

 

 

 

Becskerek Város Polgári Jogvédője  

 

Radlovački Grozdanov Dragana   
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Реферат на тему: 

 

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКОГ ОМБУДСМАНА И САРАДЊА СА ГРАДСКИМ 

ОПШТИНАМА 

 

УВОД: 

Наслов задатог реферата не обухвата искуства првог омбудсмана Градске опшине Врачар, но, 

покушаћу да искористим Међународну конференцију поводом јубилеја-10 година рада првог 

омбудсмана у Републици Србији на тему „ЗНАЧАЈ И УЛОГА ЛОКАЛНИХ ОМБУДСМАНА“, 

која се одржава у Бачкој Тополи од 08.до 10. маја 2013.године,  и на основу искуства у свом 

раду, дам мали допринос јачању ове институције. 

 

ИСКУСТВО У РАДУ: 

Одлуком о заштитнику/заштитници грађана/грађанки градске општине Врачар, коју  је донела 

Скупштина општине 24.децембра 2008.године, установљен је локални омбудсман, односно 

заштитник/заштитница грађана/грађанки Градске општине Врачар, и предвиђено је да је 
заштитник/заштитница грађана/грађанки овлашћен/овлашћена да контролише поштовање права 

грађана/грађанки, да утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем Општинске управе и 

јавних служби чији је оснивач Општина, ако се ради о повреди прописа и општих аката Општине. 

Овом одредбом заштитник/заштитница грађана/грађанки  је у свом раду упућен пре свега на повреду 

прописа и општих аката Општине.  

Учесницима скупа навешћу један занимљив пример када није повређена правна норма, а грађанин ипак 

осећа неправду и обраћа се омбудсману (притужбу је проследила Заменица Заштитника грађана за права 

детета): 

 

Притужиоци су родитељи „осмака“ који су као „Вуковци“ стекли право на награду коју 

је установила Скупштина општина Врачар за све ученике који основну школу заврше са 

просечном оценом 5, и похађају школе на територији општине Врачар на којој имају и 

пребивалиште.Међу одликашима нашла су се и деца која иду у основну школу на територији 

општине Врачар, али станују са друге стране Булевара, односно у делу који припада другој 

општини, и самим тим не испуњавају један од предвиђених услова. Због деликатности питања, 

овим притужбама је посвећена посебна пажња. 

На задовољство свих учесника, поступило се по изузетку.  

У прилогу је писмо заштитнице грађана и грађанки Г.о Врачар упућено притужиљи: 

 

„Поштована госпођо,  

 

У вези Ваше притужбе да су најбољи ученици завршних разреда основних школа на 

општине Врачар дискриминисани приликом награђивања, уколико немају пребивалиште 

на општине Врачар, а међу којима је и Ваш син, желим да Вас обавестим следеће: 

 

Тачно је да је услов за награђивање успешних ђака кумулативно испуњавање два 

услова: седиште школе и пријава боравка на територији општине Врачар. 
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Чланица Већа градске општине Врачар  која прати школство, је образложила да 

општина Врачар неће мењати своју Одлуку, већ поступа по принципу реципроцитета и 

награђује и ученике са других општина (Звездара, Стари Град...), уколико и они имају 

установљену награду.  

Циљ је да је све општине установе и да најбољи буду награђени у свим општинама 

у Београду. 

 

Са задовољством Вас обавештавам да је направљен изузетак, Ваш син је на 

списку будућих добитника. 

Честитајте му у моје име, желим му још пуно награда у будућем раду!“ 

 

 

Међутим, у досадашњем четворогодишњем искуству као први омбудсман Градске општине 

Врачар, веома је мало притужби које се односе на акте које доноси Општина, те у свом раду 

поступам најшире, позивајући се на поштовање основних начела Закона о општем управном 

поступку: начела законитости, начела заштите права грађана и заштите јавног интереса, начела 

ефикасности, начело истине, начела правоснажности решења, економичности поступка, 

пружања помоћи странци, итд, а који су сви обухваћени и Кодексом Добре управе какву 

желимо да имамо за све грађане Врачара. 

 

Увидом у податке из последњег годишњег извештаја, закључак је да се грађани Врачара 

највише обраћају заштитници грађана/ки незадовољни поступањем Одељења за инспекцијске 

поскове, и то Грађевинске инспекције због:  

-селективног приступа спровођењу извршења; 

-спровођења принудног извршења пре правоснажности решења; 

-неуредне доставе решења странкама; 

-непоступања по упутствима другостепеног органа у поновљеном поступку, и по 

неколико пута; 

-нељубазности...  

Нарочито су занимљиви случајеви када грађани поднесу притужбу против извршиоца 

градње у заједничким просторијама зграде за коју не постоји сагласност осталих станара. 

Догоди се да након пријаве, грађевински инспектор одмах донесе решења за враћање у 

првобитно стање врата или зида у стану притужилаца који су преправљени пре много 

деценија! Грађани овакве поступке доживљавају као својеврстан притисак на подносиоце 

притужби, а не заштиту јавних или појединачних интереса, и обраћају се заштитници 

грађана/ки Градске општине Врачар. 

 

На основу оваквих притужби, већи број би се могао подвести под дефиницију: 

 

„Сваки рад управе који није по закону је“лоша управа“, али то не значи да је сваки рад 

по закону „добра управа“. 

 

Све су ово ситуације у којима се грађани осећају незаштићено у односу на рад органа 

управе. 

 

Притужбе се односе и на рад Комуналне инспекције: жалбе се на буку у кафићима и страх да су 

власници „моћници“ и зато привилеговани, заштићени... Грађани такође исказују сумњу у 

пристрасност органа управе према другој страни (нпр. у одржавању хигијене и начину 

коришћењу заједничког дворишта), али исто тако се јављају и да похвале интервенцију на 

чишћењу јавних (па и приватних) површина од нагомиланог ђубрета.  Заштитница грађана/ки 

има позитивно искуство када се ради о поступању по упућеним препорукама из надлежности 

Комуналне инспекције Градске општине Врачар.  

 

Заштитница грађана и грађанки је упутила примедбу и због  покретање поступака по члану 113. 

и 114. Закона о општем управном поступку скоро искључиво „по захтеву странке“ а изостаје 

поступање „по службеној дужности“: 
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„Члан 114.став 1 ЗОП: 

 

Надлежни орган ће покренути поступак по службеној дужности кад ту одређује 

закон или други пропис и кад утврди или сазна да, с обзиром на постојеће чињенично стање 

треба покренути поступак ради заштите јавног интереса.“ 

 

Типичан пример су дозволе за постављање спољне јединице клима уређаја за које се 

дозвола надлежног органа о испуњавању техничких и других услова тражи само по пријави, 

а сведоци смо окачених спољњих јединица по многим фасадама, које сигурно не би добиле 

сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда, што значи да немају 

дозволе. Могуће је и да су носачи на вишим спратовима иструлили и да представљају 

опасност, односно потребу заштите јавног интреса.  

Препоруке су да надлежни орган треба да поступа и по сопственом сазнању. 

 

 

Заштитница грађана и грађанки  упућује и  препоруке цитирањем тачке 11 Кодекса добре 

управе: 

 

„ПРАВИЛО 11 УЧТИВОСТ: 

 

1. Јавни службеници су услужни, коректни, љубазни и приступачни у комуникацији са 

грађанима. Приликом одговарања на дописе, телефонске позиве и електронску пошту 

грађана, јавни службеници одговарају потпуно и недвосмислено. 

2. Ако ствари због којих су се грађани обратили органима јавне власти и јавним 

службеницима нису у њиховој надлежности или делокругу рада, они ће их упутити на 

надлежни орган, односно одговарајућег јавног службеника у свом органу.“ 

             

 

Честе су притужбе због неуклањање (сечу) дрвећа која представља општу опасност, 

неблаговремено поступање по захтеву за заузеће јавних површина, дозвола за рад кафића, итд 

 

 

Поред органа општинске управе, грађани се обраћају и притужбма на рад Јавног предузећа 

„Пословни простор Врачар“, а односе се на трошкове текућег одржавања пословних просторија 

које издаје у закуп ово предузеће. 

Заштитница грађана/ки притужиоце упућује на Скупштину станара која је једина овлашћена да 

доноси одлуке о закључењу уговора о поверавању текућег одржавања и односи се на све 

станаре и кориснике пословног простора под једнаким условима. 

 

 

Иако се ради о републичком органу, заштитница грађана/ки има успешну сарадњу са ПУ 

Врачар, те је  тражила заштиту по притужбама које су се односиле на угрожавање мањинских 

права и безбедност грађана.Ово је поступање по изузетку, проценом сваког конкретног случаја, 

а искључиво из разлога ефикасхије заштите права грађана.  

На основу размене искустава са представницима канцеларије Заштитникана грађана Саше 

Јанковића, добро је закључено да локални омбудсмани треба у будућности да преузимају и 

притужбе које се односе на рад републичких органа, када они имају истурене подручне 

јединице. 
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ЗАКЉУЧАК: 

У принципу, када се притужбе односе на рад републичких органа, односно права детета, 

притужиоци се упућују Заштитнику грађана Републике Србије, а када се грађани обраћају 

незадовољни радом комуналних предузећа града, Центра за социјални рад, матичара (који од 1. 

јануара 2010.године нису у надлежности општинске управе иако физички обављају рад у згради 

општине),  заштитница грађана и грађанку градске општине Врачар не поступа, већ уз 

образложење (адресу, број телефона), упућује Заштитници грађана Града Београда. 
 

  

 

 

 

Зорица Рунић 

заштитница грађана и грађанки Градске општине Врачар 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG – BELGRÁD VÁROSA 

VRAČAR VÁROSI KÖZSÉG  

POLGÁRI JOGVÉDŐJE  

Szám: /13 

Kelt: 2013.04.25. 

Belgrád, Njegoš u. 77. sz. 
 

A beszámoló tárgyköre: 
 

A VÁROSI OMBUDSZMAN HATÁSKÖRE ÉS  

A VÁROSI KÖZSÉGEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE  
 

ELŐSZÓ: 

A beszámoló címe nem foglalja magába Vračar városi község első ombudszmanjának tapasztalatait, 

azonban megpróbálkozom felhasználni A Szerb Köztársaság területén kinevezett, első ombudszman 

működésének 10. évfordulója alkalmából rendezett, A HELYI OMBUDSZMANOK JELENTŐSÉGE 

ÉS SZEREPE tárgykörű, Topolyán, 2013. május 08. és 10. között tartott, nemzetközi konferenciát, s a 

működésem során gyűjtött tapasztalatom alapján, csekély hozzájárulásomat nyújtsam ezen intézmény 

erősítéséhez.  
 

A MUNKÁBAN SZERZETT TAPASZTALATOK: 

A Vračar városi község polgári jogvédőjéről szóló, az illető községi képviselő-testület által, 2008. 

december 24-én hozott határozat alapján, megalakult Vračar városi község polgári jogvédője, s 

előirányozták hogy a polgári jogvédő felhatalmazást nyerjen a polgárjogok tiszteletben tartásának 

ellenőrzésére, s hogy megállapítsa a Községi Közigazgatási Hivatal, vagy a község által alapított 

közszolgálatok okiratai, cselekedetei vagy mulasztása által elkövetett jogsértéseket, amennyiben a 

község általános okirataiban szereplő előírások sértéséről lenne szó.  

E rendelkezés a polgári jogvédő figyelmét, mindenek előtt a község előírásainak és általános 

okiratainak sértésére irányítja.  

A jelen összejövetel résztvevőinek felidéznék egy érdekes példát, amikor a jogszabály sértése nem 

következett ugyan be, a polgár mégis igazságtalanságot érzett s jogvédőhöz fordult (e panaszt a polgári 

jogvédő gyermekek jogaival megbízott helyettese továbbította): 
 

A panaszosok oly nyolcadik osztályos diákok szülei, akik Vuk-diplomásként jogot szereztek a 

Vračar Községi Képviselő-testülete által alapított díjra, melyre jogosult minden diák aki az általános 

iskolát 5 (kitűnő) átlagossztályzattal fejezi be, emellett Vračar község területén jár iskolába, ahol 

lakhellyel is rendelkezik. A kitűnő tanulók között oly gyermekek is voltak, akik noha Vračar község 

területén járnak általános iskolába, a sugárút másik oldalán laknak, illetve azon részen mely más 

községhez tartozik, ezáltal nem tesznek eleget az előirányzott feltételek egyikének. A kérdés 

érzékenysége miatt, e panasznak külön figyelmet szenteltünk.  

Minden résztvevő elégedettségére, az esetben kivételt tettek.   

Mellékelnénk Vračar község polgári jogvédő asszonyának a panaszos polgártársnő iránti 

levelét:  
 

„Tisztelt asszonyom,  
 

Az Ön panaszával kapcsolatban, mely szerint a Vračar község általános iskoláinak 

legjobb végzős tanulóit a díjazás folytán hátrányos megkülönböztetés érte, amennyiben Vračar 

község területén lakhellyel nem rendelkeztek, s melyek között az Ön fia is szerepel, az 

alábbiakról kívánom tájékoztatni:  
 

Igaz hogy a sikeres diákok díjazásának feltétele két követelmény közös kielégítésétől függ: 

az iskola székhelyének és a tanuló bejelentett lakhelyének Vračar község területén kell lennie. 
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Vračar városi község tanügyekkel megbízott tanácstag asszonya indoklásában kifejtette 

hogy Vračar község nem fog az illető határozatán változtatni, hanem a kölcsönösség elvén jár 

el, s díjazza a más községekben (Zvezdara, Óváros, stb.) élő tanulókat is, amennyiben e 

községekben szintén díjat alapítottak evégett.  

Célunk hogy minden község alapítson díjat, s hogy a legjobbakat díjazzák Belgrád 

minden községében.  
 

Örömmel értesítem Önt, hogy esetükben kivételt tettek, az Ön fia szerepel a jövőbeli 

díjazottak jegyzékén. 

Gratuláljon fiának az én nevemben, a továbbiakban sok egyéb díjat kívánok részére!“ 
 

Az eddigi, Vračar városi község első ombudszmanjaként eltöltött, négy éves tapasztalat során azonban, 

igen kevés panasz érkezett a község által hozott okiratokra, ezért munkámban a legszélesebb területet 

tárgyalom, Az általános igazgatási eljárásról szóló törvény alapelveinek tiszteletben tartására 

hivatkozván: a törvényesség elve, a polgárjogok védelmének elve, a közérdek védelmének elve, a 

hatékonyság elve, az igazság elve, a végzések jogerősségének elve, az eljárás gazdaságosságának elve, 

az ügyfél segélyezésének elve, stb, s melyek mindegyikét A jó igazgatás kódexe foglalja magába, mely 

fajta igazgatást Vračar minden polgára részére kívánunk.  
 

A legutóbbi éves jelentés adataiba való betekintés által, azon következtetés kínálkozik hogy Vračar 

polgárai legtöbbször a Felügyelőségi Osztály Építési felügyelőségének eljárásával való elégedetlenség 

folytán fordulnak a polgári jogvédőhöz, az alábbiak miatt:  

- a végrehajtás lebonyolításának válogatás útján való megközelítése; 

- a kényszerintézkedéseknek, az illető végzés jogerőre emelkedése előtti végrehajtása; 

- a végzések ügyfelekhez való, rendetlen kézbesítése; 

- a másodfokú szerv utasításainak megfelelő eljárás elmulasztása, az eljárás olykor néhány 

alkalommal történő megismétlése esetén; 

- udvariatlanság miatt...  

Különösképpen érdekesek azon esetek amikor a polgárok panaszt nyújtanak be a társasházak 

közös helyiségeiben építkezők ellen, amennyiben az építkezésre nem minden lakó adott engedélyt. 

Megtörténhet hogy a bejelentést követően az építési felügyelő azonnal végzést hoz a panaszosok 

bejárati ajtójának vagy falának eredeti állapotba való visszatérítése végett, mely átalakítás 

évtizedekkel ezelőtt történt! A polgárok az ilyen eljárásokat sajátságos nyomásként élik meg a 

panaszosokkal szemben, s nem a közérdek vagy egyéni érdekek védelmeként, ezért Vračar község  

polgári jogvédőjéhez folyamodnak. 
 

Az ilyen panaszokból kifolyólag, a panaszok egész sorára, az alábbi meghatározás 

alkalmazható: 
 

„Az igazgatás minden törvénytelen cselekedete „rossz igazgatás“, azonban ez nem azt jelenti 

hogy minden törvényes cselekedete „jó igazgatás“. 
 

Mindezek oly helyzetek, melyekben a polgárok védtelennek érzik magukat az igazgatás 

működésével szemben.  
 

A Kommunális felügyelőség működését illető panaszok: a kávézókból eredő zajra panaszkodnak, s 

attól tartanak hogy ezek tulajdonosai „kiskirályok“ s ezért előnyökben s védelemben részesülnek... A 

polgárok úgyszintén gyanújukat fejezik ki az igazgatási szervek másik oldal iránti részrehajlását 

illetően (pl. a tisztaság fenntartásával és a közös udvar használatával kapcsolatban), azonban 

jelentkeznek hogy megdicsérjék a nyilvános (sőt magán-) területeken végzett, lomtalanítási 

beavatkozást. A polgári jogvédőnek kedvező tapasztalata van a Vračar városi község Kommunális 

felügyelősége illetőségi körének tárgyában küldött ajánlásokkal kapcsolatban.   
 

A polgári jogvédő megjegyzést intézett eljárás indítaása miatt, Az általános igazgatási eljárásról szóló 

törvény 113. és 114. szakaszából eredően, majdnem kizárólag „az ügyfél igénylése folytán“ amikor is 

elmaradt a „hivatali kötelességből“ folytatott eljárás: 

 

„ÁIT 114. szakaszának 1. bekezdése: 
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Az illetékes szerv eljárást indít, hivatali kötelezettségből, amennyiben ezt a törvény vagy más 

előírás elrendeli, vagy amennyiben megállapítja vagy megtudja hogy a fennálló tényszerű 

helyzetben eljárás indítandó, a közérdek védelmének érdekében.“ 
 

Ennek szokványos példája a klímaberendezések külső egységeinek kihelyezését illető 

engedélyek, melyekre az illetékes szerv műszaki és egyéb feltételek kielégítettségéről szóló 

engedélyét csakis bejelentés alapján kérik, azonban számos homlokzatra illesztett, külső egység 

kihelyezésének vagyunk tanúi, melyet Belgrád Város Műemlékvédelmi Intézete bizonyosan nem 

engedélyezne, ezért bizonyosan engedélytelenek. Lehetséges hogy a felsőbb emeleteken kihelyezett 

egységek tartói elöregedtek s hogy veszélyesek, így a közérdek védelmét szolgálják.   

Ajánlásunk hogy az illetékes szerv saját értesülésből intézkedjen. 
 

A polgári jogvédő ajánlásokat intéz A jó igazgatás kódexe 11. pontjának alapján: 
 

„11. SZABÁLY: UDVARIASSÁG: 
 

1. A köztisztviselők szolgálatkészek, feddhetetlenek, udvariasak és elérhetők a polgárokkal 

való értekezés folyamán. A hivatalos levelekre, telefonhívásokra és a polgárok elektronikus 

postájára válaszolván, s a köztisztviselők teljes és egyértelmű válaszokat adnak. 

2. Amennyiben a polgárok hivatalos szervekhez és köztisztviselőkhöz intézett 

folyamodványának tárgya nem tartozik ezek illetékességébe vagy hatáskörébe, e hivatalos 

személyek a polgárokat az illetékes szervhez, illetve a saját szervük illetékes tisztviselőjéhez 

irányítják.“ 
 

Gyakorta érkeznek panaszok a közveszélyes törzsek eltávolításának (kidöntésének) elmulasztására, a 

közterület elfoglalása iránti igénylés folytán foganatosítandó eljárás elhúzódására, a kávéházak 

működését illető engedélyek stb.  
 

A községi közigazgatási hivatal szervein kívül, a polgárok gyakran panaszt emelnek Vračar 

üzlethelyiségei Közvállalat működését illetően is, melyek az említett közvállalat által bérbeadott 

üzlethelyiségek folyó karbantartásáért felszámított költségekre vonatkoznak. 

A polgári jogvédő a panaszosokat a Lakógyűléshez utasítja mely egyedüliként rendelkezik 

felhatalmazással a folyó karbantartás megbízására irányuló szerződéskötésre, s mely minden lakóra és 

üzlethelyiség igénybevevőjére azonos feltételek mellett érvényes.  
 

Habár köztársasági szervről van szó, a polgári jogvédője sikeres együttműködést folytat Vračar 

Rendőrigazgatóságával, ezért védelmet kért a kisebbségi jogok és a polgárok biztonságának 

védelmére. Ezen kivételes eljárás minden egyes eset felmérése által indítható, mégpedig kizárólag a 

polgárjogok hatékonyabb védelme végett.   

Janković Saša polgári jogvédő irodájának képviselőivel történt tapasztalatcsere alapján, helyesen 

döntöttünk úgy hogy a helyi ombudszmanoknak a jövőben a köztársasági szervek munkájával 

kapcsolats panaszokat is fogadnia kell, amennyiben ezeknek kihelyezett, területi egységeik vannak. 

 

ZÁRSZÓ: 

Amennyiben a panaszok a köztársasági szervek működésére, illetve a gyermekek jogaira vonatkoznak, 

a panaszosokat elvileg a Szerb Köztársaság polgári jogvédőjéhez irányítjuk, s amennyiben a polgárok 

a városi kommunális vállalatok, a Szociális Védelmi Központ, vagy az anyakönyvvezetők (akik 2010. 

január 1-től már nem tartoznak a községi közigazgatáshoz, csupán a községháza épületében 

dolgoznak) működésével lennének elégedetlenek, Vračar városi község polgári jogvédője nem indít 

eljárást, hanem a panaszt, indoklás (postacím, telefonszám) melléklésével, Belgrád város polgári 

jogvédőjéhez utasítja. 

 

 

Runić Zorica, 

Vračar városi község polgári jogvédője 

 

 



Međunarodna konferencija 

,,Značaj i uloga lokalnih ombudsmana,, 

Bačka Topola 

 

 

                           SARADNJA LOKALNE UPRAVE 

                            I LOKALNOG OMBUDSMANA 

 

 
         Odredbama Odluke o zaštitniku građana (,,Službeni list opštine 

Baćka Topola,, broj:6/2009), Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše 

poštovanje prava građana, utvrđuje povredee načinjene aktima , radnjama 

ili nečinjenjem organa uprave ako se radi o povredi odluka ili drugih 

opštih akata organa opštine Bačka Topola. 

            Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše zakonitost, pravilnost i 

efikasnost rada organa uprave. 

            Zaštitnik građana pokreće postupak po pritužbi građana ili po 

sopstvenoj inicijativi. 

            Pored prava na pokretanje i vođenje postupka , Zaštitnik građana 

ima pravo da pružanjem dobrih usluga, posredovanjem ili davanjem saveta 

i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnostideluje preventivno, u cilju 

unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava i 

sloboda. 

            Iz svega, gore navedenog, proizilazi da je Zaštitnik građana 

institucija koja svoje postojanje opravdava zahtevom demokratskog 

društva da se pojedinac što efikasnije zaštiti od potencijalnih zloupotreba 

vršilaca vlasti. 

           Sam naziv Zaštitnik građana je veoma jasan, međutim ne mora da 

nas asocira na odnos da se građani i Zaštitnik građana na jedenoj strani 

sučeljavaju sa organima vršenja vlasti na drugoj strani. U većini slučajeva 

je to i činjenica ali ako nam se desi da Zaštitnik građana samo kritikuje 

organe vršenja vlasti i vodi postupke protiv odgovornih u organima vlasti, 

ostaće nam kruti stavovi i sa jedne i sa druge strane i promene u ponašanju 

vršioca vlasti biće znatno sporije. Govorimo o promeni ponašanja vršioca 

vlasti jer je ,,stečena prava,, birokratije veoma teško shvatiti iz ugla 

građanina, koji je možda i nezaposlen i nezadovoljan građanin. Pored 

činjenice da nemamo ni vremena za analizu sopstvenih iskustava svakako 

je potreba da se moramo ugledati na iskustva dugogodišnjih demokratija u 

oblasti zaštite građana od potencijalnih zloupotreba vršilaca vlasti. U tom 



cilju, pored formalnih postupaka koje vodi Zaštitnik građana, treba 

uspostaviti i insistirati na saradnji između, na prvi pogled, dveju 

suprotstavljenih strana kao i ukazati na preventivno delovanje Zaštitnika 

građana. 

            Pokretanje i vođenje postupka od strane Zaštitnika građana takođe 

je propisano već pomenutom Odlukom, što je rešavanje slučajeva 

formalnim putem, kojim se vodi određeni postupak, te se kako za 

pojedinca tako i za organ uprave stvaraju određene posledice (usvajanje 

zahteva stranke odnosno odbacivanje istog, javna kritika organa vlasti, 

vođenje disciplinskog postupka kao i razrešenje odgovornog lica u organu 

uprave), Podrazumeva se da krajnje nestručan rad i kao i zloupotreba 

vršilaca vlasti, ne sme i ne mođe da bude tema razmatranja ,,saradnje 

lokalne uprave i lokalnog ombudsmana,, jer je neophodno utvrditi kako 

subjektivnu, tako i objektivnu odgovornost za činjenje odnosno nečinjenje 

vršilaca vlasti lokalne uprave. 

             Kada se govori o saradnji lokalne uprave i lokalnog ombudsmana 

prevashodno se misli na neformalno rešavanje slučajeva i to putem 

telefona, elektronskom poštom odnosno ličnim kontaktom, pri tom ne u 

smislu pristupa u stilu ,,imama vezu,, jer u tom slučaju postoji mogućnost 

da se ombudsman instrumentalizuje u rukama nosilaca javnih ovlašćenja 

odnosno lokalne uprave, što svakako nije cilj ,,saradnje,, niti može biti u 

interesu građana. 

              Zaštitnik građana svojim ugledom i stručnošću treba da deluje 

takođe i preventivno na rad vršilaca vlasti lokalne uprave, ukazivanjem 

predstavniku lokalne vlasti na mogućnosti zloupotrebe, odnosno stvaranje 

prakse neprihvatljivog vršenja vlasti prema građanima i to ostvarivanjem 

neposrednog kontakta sa odgovornim licima u organima lokalne vlasti. 

Podrazumeva se da preventivno delovanje ombudsmana na rad lokalne 

uprave može da se uobliči u određenu formu sastavljanjem zapisnika ili 

službene beleške o ličnom kontaktu i uspostavljanju određenog načina 

prakse vršenja javnih ovlašćenja u interesu građanina. 

             Nije dovoljno, u smislu saradnje, pismeno insistiranje lokalnog 

ombudsmana kod nosioca vlasti u lokalnoj upravi na preduzimanju hitnih i 

efikasnih mera protiv, da li građevinskog, komunalnog inspektora ili 

drugog vršioca vlasti, već je neophodno ostvariti i lični kontakt i uz živu 

reč, uz sagledavanje obostranih stavova, donositi zaključke, koji će 

unaprediti rad organa uprave. 

              

 



             Zaštitnik građana i predstavnici državnih organa i lokalne uprave u 

neposrednom kontaktu mogu da utiču na ujednačavanje dobre prakse u 

obavljanju javnih ovlašćenja, koja ide u korist građana kao i u radu organa 

koji vrše javna ovlašćenja, jer se time obezbeđuje pravna sigurnost. 

             U dosadašnjoj praksi saradnje zaštitnika građana i vršilaca vlasti 

lokalne uprave i državnih organa, ističemo problem koji je rešen na opšte 

zadovoljstvo građana koji su podneli prijavu za restituciju imovine. 

Zajedničkim delovanjem i razumevanjem Zaštitnika građana opštine 

Bačka Topola, Opštinske uprave i Republičkog geodetskog zavoda, nije 

bilo potrebno formalno pokretanje postupaka od strane Zaštitnika građana 

po zahetvu stranke ili po sopstvenoj inicijativi, već se na efikasniji i brži 

način došlo do rešenja problema. 

             Naravno, prilikom izrade ovog referata, krenulo se od 

pretpostavke da je građanin u pravu prilikom podnošenja pritužbe na rad 

organa vlasti, da je organ vlasti zloupotrebio ovlašćenja za vršenje vlasti, 

da je predstavnik organa javne vlasti estručan, da zaposleni nije postupao u 

skladu sa kodeksom dobre uprave, da je građanin dugo čekao u redu radi 

ostvarivanja svojih prava, pa morate priznati da sam i ja bio dovoljn o 

strpljiv čekajući da dođem na red. U svakom slučaju i iz navedenih 

razloga, kada bilo u kom slučaju postoji sumnja na neki od navedenih 

slučajeva, pred ovim uglednim skupom nudim saradnju našem Zaštitniku 

građana pre nego što uputi preporuku za pojedini slučaj. 

 

                                                                          referat sastavio 

                                                                  Načelnik opštinske uprave 

 

                                                                             Sedlar Peter 



A helyi ombudszmanok  jelentősége és szerepe 

-nemzetközi konferencia 

Topolya 

 

 

                           A HELYI KÖZIGAZGATÁS ÉS   

A HELYI OMBUDSZMAN EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

 
 A polgári jogvédőről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/6. szám), 

rendelkezései alapján, a polgári jogvédő jogosult a polgárjogok tiszteletben tartásának 

ellenőrzésére, s az igazgatási szervek okiratai, cselekedetei és mulasztásai által elkövetett 

jogsértések megállapítására, amennyiben Topolya község szerveinek határozataiban vagy más 

általános okirataiban szereplő rendelkezések sértéséről lenne szó.  

 A polgári jogvédő felhatalmazást nyert az igazgatási szervek működésének törvényességét, 

szabályosságát és hatékonyságát illető ellenőrzésre.  

 A polgári jogvédő eljárást indít a polgárok panaszai vagy saját kezdeményezése folytán. 

 Az eljárás indítását és vezetését illető jogán túl, a polgári jogvédőnek jogában áll a 

hatáskörébe tartozó kérdéseket illető szolgálattétel, közvetítés vagy tanácsadás és véleményezés 

által megelőzőleg hatni, az igazgatási szervek működésének, valamint az emberi és szabadságjogok 

előmozdítása céljából. 

 A fent említettek összességéből következik hogy a polgári jogvédő oly intézmény mely 

létezését a demokratikus társadalom igényei indokolják, mely szerint az egyént lehetőleg minél 

hatékonyabban megvédjük a hatalmon levők esetleges visszaéléseitől.  

 Maga a polgári jogvédő elnevezés igen világos, azonban nem kell feltétlenül arra 

gondolnunk hogy a polgárok és a polgári jogvédő egyik oldalról szembeszállnak a másik oldalon 

levő, hatalmi szervekkel. Az esetek többségében ez tény, azonban amennyiben a polgári jogvédő 

csupán ostorozza a hatalmi szerveket és eljárásokat folytat e szervek felelős személyei ellen, 

mindkét oldalról merev álláspontok alakulnak ki, s a hatalmat gyakorlók viselkedésének változása 

jelentősen lelassul. A hatalmon levők viselkedésének változásáról beszélünk, hiszen a bürokrácia 

által „szerzett jogokat” az esetleg munkanélküli és elégedetlen polgárok szemszögéből igen nehéz 

megérteni. Azon tény mellett, hogy időnk sincs saját tapasztalataink elemzésére, mindenképpen 

szükség mutatkozik arra hogy áttekintsük a sokéves demokráciák tapasztalatait, a polgárok 

hatalmon levők visszaélésétől való védelme szempontjából.  E célból, a polgári jogvédő által 

folytatott, törvényes eljárások mellett, együttműködést kell kezdeményezni és követelni e két, első 

pillantásra ellentétes oldalon áló fél között, valamint rámutatni a polgári jogvédő megelőzés jellegű 

ténykedésére.  

 Az eljárás polgári jogvédő általi indítását és folytatását az említett határozat szintén előírja, 

mely az esetek törvényes úton való megoldása, s mely során az illető eljárást lefolytatják, ezért 

következményekkel jár úgy az egyén mint az igazgatási szerv részére (az ügyfél igénylésének 

elfogadása illetve ennek visszautasítása, a hatósági szervek nyilvános bírálata, fegyelmi eljárás 

lefolytatása valamint az igazgatási szerv felelős személyének menesztése). Magától érthető hogy a 

végképp szakmaiatlan munka valamint a hatalommal való visszaélés nem tartozhat a helyi 

közigazgatás és a helyi ombudszman együttműködését vitató munka tárgykörébe, hiszen 

elkerülhetetlen úgy a szubjektív mint az objektív felelősségrevonás megállapítása a helyi 

közigazgatást ellátók cselekedeteivel, illetve mulasztásával kapcsolatban.  

 Amennyiben a helyi közigazgatás és a helyi ombudszman együttműködéséről van szó, 

mindenek előtt az esetek nemhivatalos megoldására gondolunk, mégpedig telefonon, elektronikus 

postán, illetve személyes kapcsolatok által, mely esetében nem oly hozzáállásra gondolunk, mely 



összeköttetést sejttet, hiszen azon esetben fennáll az ombudszmannak a közjogosítványok 

hordozóinak, illetve helyi igazgatásnak kezébe tartozó eszközzé válásának lehetősége, mely 

mindenképpen nem az együttműködés célja s nem szolgálhatja a polgárok javát sem.  

              A polgári jogvédőnek, tekintélyével és szakmaiságával úgyszintén megelőzés jelleggel is 

ténykednie kell, a helyi igazgatást ellátó tisztviselők esetében, oly módon hogy a helyi igazgatás 

képviselőjénél rámutat a visszaélések lehetőségeire, illetve a hatalom polgárok részére 

elfogadhatatlan formájú gyakorlására, mégpedig a helyi hatóságok felelős személyei iránti, 

közvetlen kapcsolat felvételével.  Magától érthető hogy az ombudszman megelőzés jellegű, helyi 

igazgatás szerveinek működésére gyakorolt ténykedése meghatározott formát ölthet, jegyzőkönyvek 

vagy hivatalos jegyzet összeállításával a személyes kapcsolatokról és meghatározott módú 

gyakorlat megkezdésével, a közjogosítványok polgárok érdekében való ellátása végett.  

 Nem elegendő a helyi ombudszman együttműködés jelszava alatti, írásos felszólítása a 

helyi igazgatás hatalmon levő tisztségviselőinél, sürgős és hatékony (akár az építési, kommunális 

felügyelő vagy más hatalmat gyakorló személy elleni) intézkedések foganatosítása végett, hanem 

elengedhetetlen a személyes kapcsolat s élőszó, mindkét oldal szempontjának áttekintése, s oly 

következtetések levonása, melyek előmozdítják az igazgatási szervek munkáját.  

              

 

             A polgári jogvédő és az állami szervek képviselői, közvetlen kapcsolat által, kihathatnak a 

közjogosítványok ellátásakor tanúsítandó, jó gyakorlat kiegyensúlyozására, s mely a poglárok s 

egyaránt a közjogosítványokkal rendelkező szervek javára válik, hiszen ezzel jogbiztonságot 

teremtenek.  

            A polgári jogvédő s a helyi igazgatás és állami szervek tisztségviselői együttműködésének 

eddigi gyakorlatában kiemelnénk a polgárok általános elégedettségére megoldott gondot, mely 

esetben a vagyon visszaszármaztatására nyújtottak be igénylést. Topolya község polgári jogvédője, 

a Községi Közigazgatási Hivatal és a Köztársasági Földmérőintézet közös működésével és 

megértésével, nem volt szükség a polgári jogvédő törvényes eljárásának ügyfél igénylése folytán, 

vagy saját kezdeményezésre történő indítására, hanem hatékonyabb és gyorsabb úton jutottunk el a 

gondok megoldásához.  

             Természetesen, e beszámoló kidolgozásának alkalmával azon előfeltételből indultunk ki 

hogy a polgárnak igaza van a hatalmi szerv elleni panasz benyújtásakor, hogy e hatalmi szerv 

visszaélt hatalmi jogosítványaival, hogy a hatalmi szerv vezetője  szakmaiatlan, hogy a dolgozó 

nem a jó igazgatás kódexével összhangban járt el, hogy a polgár sokáig várta sorát, jogainak 

megvalósítása érdekében, ezért be kell vallaniuk hogy magam is eléggé türelmes voltam míg 

kivártam hogy sorra kerüljek. Minden esetben, az említett okokból, amennyiben bármely esetben 

gyanú áll fenn az említett esetek bekövetkezésére, a jelen tekintélyes összejövetel előtt kínálnám fel 

az együttműködést polgári jogvédőnknek, még mielőtt (hivatalosan) ajánlást nyújt be egyes eseteket 

illetően.  

 

                                                                        a beszámolót összeállította 

                                                                                   Szedlár Péter 

                                                               a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője 



“Значај и улога локалних омбудсмана” 
Међународна конференција поводом јубилеја – 10 година рада првог омбудсмана у Републици Србији 

(бившој Државној заједници Србије и Црне Горе) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значај сарадње локалног омбудсмана и службе правне помоћи 
у служби заштите права грађана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.-10. Мај 2013. Бачка Топола 
 
 
 

                                                                                                      Бриндза Беатрикс 
 

                                                                                                         Општина Бачка Топола  
                                                                                                        Општинска управа 

                                                                                                      Самостални стручни сарадник  
                                                                                                          за правну помоћ 



“Значај и улога локалних омбудсмана” 
Међународна конференција поводом јубилеја – 10 година рада првог омбудсмана у Републици Србији 

(бившој Државној заједници Србије и Црне Горе) 

1 

Значај сарадње локалног омбудсмана и службе правне помоћи у служби 
заштите права грађана 

 

Увод 
 

У демократским друштвима могућност ефикасне заштите повређених и угрожених 
права је један од најважнијих услова за остваривање правног поретка и принципа 
владавине права. Правна заштита која се пружа, мора задовољити одређене 
стандарде, који извиру из права на правично суђење, основног људског права 
загарантованог међународним конвенцијама о људским правима и Уставом 
Републике Србије. 1 

 

Институција  заштиника грађана као и пружање правне помоћи од стране општина 
значајно место заузимају у механизмима заштите људских права и основних  
слобода човека, мањинских  слобода и права у Репубци Србији. Успостављање 
добре сарадње међу њима се по природи циља њиховог постојања у нашем правном 
систему се  подразумева и најбоље се реализује у јединицама локалне самоуправе – 
оптшинама, градовима у којима су свакодневна обраћања грађана овим установама 
ради заштите својих угрожених, повређених права.  
 
Скоро сви извори међународног права, како универзални тако и регионални – извори 
Европске уније па тако и Савета Европе познају право на приступ правди и право на 
правично суђење која права даље укључују читав низ посебних права која гарантују 
у поступцима који се воде не само из надлежности судова бећ и државних органа ( 
управни поступци) нпр. право на делотворан приступ суду, право на саслушање, 
једнакост у коришћењу процесних овлашћења, забрана дискриминације, право на 
делотворни правни лек, право на обавештење на свом језику или  на језику коју 
оптужени разуме  и сл.2 
  
Један од иснтрумената за остваривање права на приступ правди и задовољења 
стандарда правичног суђења јесте право на правну помоћ, које гарантују не само  
међународне конвенције већ и  наше унутрашње право у највишем правном акту, 
Уставу РС .  
 

 Право на правну помоћ 
 

Устав Републике Србије3 из 2006. године у члану 67. јемчи право на правну помоћ 
тако, што се свакоме, под условима одређеним законом, јемчи право на правну помоћ 
коју пружају адвокатура, као самостална и независна служба и службе правне помоћи 
које се оснивају у јединицама локалне самоуправе, у складу са законом. Законима  се 
одређује када је правна помоћ бесплатна.  

                                                 
1 Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији (“ Службени гласник РС” 

бр.74/2010) 

2 Универзална декларација о правима човека УН (1948); Међународни пакт о грађанским и политичким 

правима УН (1966-1976); Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (1950-1953) 

3 Устав РС ( “Службени гласник РС” 98/2006)  
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Тренутно у РС не постоји ни један закон који би детаљно дефинисао садржај појма 
бепсплатне правне помоћи или пак регулисао само пружање бесплатне правне помоћи 
тзв. осетљивим групама који по својим имовинским приликама не могу ангажовати 
струрчно застпупање својих права. Нацрт Закона о пружању бесплатне правне помоћи је 
у скупштинској процедури већ дуже време а само доношење истог је најављено до краја 
2013. године. У остваривању права на правну помоћ као први корак, донета је Стратегија 
развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији (“Службени гласни РС” 
број 74/2010) који дефинише  циљ доношења закона и  успотављања система бесплатне 
правне помоћи, тако, циљ пружања бесплатне правне помоћи јесте успостављање 
делотворног, ефикасног и одрживог система бесплатне правне помоћи, који обезбеђује 
једнак прступ правди, у циљу остваривања равноправности грађана пред законом и 
владавину права, те, даје смернице и основне принципе нормативно-правног и 
институционалног оквира система бесплатне правне помоћи у питањима: 

1. ко и под којим у словима има право на бесплатну правну помоћ, 
2. ко и под којим условима пружа бесплатну правну помоћ,  
3. како се остварује право на бесплатну правну помоћ,  
4. како се управља системом бесплатне правне помоћи 
5. како се контролише и обезбеђује квалитет бесплатне правне помоћи. 

 
По разним истраживањима која су спроведена у поступку припреме нацрта  овог 
закона,   грађани Србије нису у потпуности упознати са могућношћу коришћења 
бесплатне правне помоћи коју, тренутно, пружају невладине организације, правне 
клинике на Правним факултетима и локалне самоуправе, а од 146 општина у Србији 
само у 60 постоје канцеларије за бесплатну правну помоћ. У овим анкетама, око 60% 
грађана је истакло да се за ову врсту помоћи опредељује зато што нема довољно 
новца а 15% због тога што немају поверења у државне институције, судове и 
адвокате.  Најчешћи проблеми због којих грађани траже ову врсту помоћи потичу из 
домена радног права и запошљавања (22%), затим проблема у браку и породици 
(19%), због добијања личних докумената (19%), имовинских питања (13%) и остало 
(8%).4  
 

У Републици Србији тренутно постоје порцесни закони који познају и  признају 
странкама тзв. “сиромашко право” које се огледа у могућности и праву на 
ослобађање од плаћања трошкова поступка у парничном, ванпраничном, извршном, 
управном поступку и прекршајном поступку, односно, као други вид права на 
бесплатну правну помоћ појављује се  могућност одбране сиромашног у кривичном 
поступку. Наравно, у свим овим случајевима надлежни суд ће одлучити хоће ли 
признати право на ослобађање од трошкова поступка странци или не, односно, ако 
призна то право, да ли даље призна странци право и на бесплатно заступање. 
Свакако, странка има право да предлаже поступајућем суду доношење таквог 
решења. С обзриом, да се овде ради о обезбеђењу бесплатнот правног заступања 
сиромашних слојева грађана, наравно у помоћ пристиже и  правна помоћ 
организвана при оптшини – јер већ приликом састављања тужбе у парничном 
поступку тужба такав предлог странке и садржи - за оне категорије лица чије имовно 

                                                 
4 хттп://www.еурацтив.рс/људска-права 
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стање свакако даје основ за доношење решења за ослобађање од плаћања 
трошкова поступка.  
 

Правна помоћ у локалној самоуправи 
 

Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, између осталог,  
организује и службу правне помоћи грађанима, али, стара се и о остваривању, 
заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права 
припадника националних мањина и етничких група5. 

Општинска управа општине Бачка Топола  дужна је да грађанима омогући несметано 
остваривање њихових права, обавеза и правних интереса, даје потребне податке и 
обавештења, пружа правну помоћ, сарађује са грађанима и поштује њихово 
достојанство6. Правна помоћ се организује у оквиру Одељења за општу управу и  
друштвене делатности као радно место са једним извршиоцем посла,  са задатком 
да грађанима пружа правну помоћ у виду  састављање писаних поднесака (као шту 
су: тужбе, жалбе, приговори, захтеви али и једностране изјаве воље), попуњавање 
образаца и давање усмених савета везано за све области права како у материјалном 
тако и у формалном смислу. 

У општинској управи Бачка Топола правна помоћ је  бесплатна за посебне категорије  
лица:  жртвама насиља у породици, примаоцима социјалне новчане помоћи, 
незапосленим лицима која се воде у евиденцији Националне службе за 
запошљавање, лицима која иначе испуњавају услове за ослобађање од плаћања 
трошкова поступка по важећим законима, лицима која желе остварити право на 
законско издржавање, примаоцима зајемчене месечне зараде, грађанима који имају 
својство ратног или мирнодопског инвалида, инвалида рада или породичног 
инвалида, цивилног инвалида рата, члана породице цивилног инвалида рата, члана 
породице цивилне жртве рата, избеглог, прогнаног и расељеног лица, правну помоћ 
захтева ради остваривања права везаних за таква својства као и сви усмени савети, 
док онима који не спадају у ове категорије лица, правна помоћ се пружа уз накнаду 
сходно одлуци о  општинским административним таксама општине7. Свакако, 
највише има оних, који остварују право на бесплатну правну помоћ. 

 

Сарадња локалног омбудсмана и службе правне помоћи у циљу заштите права 
грађана 

 
Можда у неким размишљањима поставља се питање да ли је потребно развити 
сарадњу између заштитника грађана као независног државног органа, који 
контролише рад органа државне управе и службе правне помоћи која се остварује у 
“контролисаном органу”.  Наравно, сарадња је неизбежна, ако се жели обезбедити  
право на једнак приступ правди. 

                                                 
5 Закон о локалној самоуправи, члан 20. (“ Служебни гласник РС”129/2007) 

6 Одлука о оптшинској управи (“Службени лист општине Бачка Топола број 3/2009) 

7 Одлука о општинским административним таксама (“Службени лист општине Бачка Топола” број 

5/2009,10/2012) 
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Сарадња између локалног омбудсмана и правне помоћи организоване у општинској 
управи је нужна, неопходна и произилази како из основних разлика између њих тако 
и сличности. 
 
Наиме, заштитник грађана је независни државни орган у систему заштите људских 
права са основним циљем да штити права грађана и контролише рад органа 
државне управе и других органа и организација, предузећа и установа којима су 
поверена јавна овлашћења. Заштитник грађана се стара пре свега о заштити и 
унапређењу људских права и слобода сваког лица зајемчених Уставом РС, 
потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима, 
општеприхваћеним правилима међународног права, законом и прописима донетим 
од стране АП или општине. Контролише законитост, целисходност и ефикасност 
поступања органа управе ради заштите и унапређења људских права, те надзире 
примену прописа и може истраживати рад органа управе како би штитио људска 
права.  
 

Када је реч о овлашћењима у вршењу својих послова па и самих послова разлике 
наравно и те како су уочљиве и јасне у односу на службу за пружање правне помоћи. 
Реч је о органу контроле јавних власти (органа управе) у циљу заштите људских 
права.  
 

Служба  правне помоћи у локалној самоуправи наравно није орган контроле, али  
смисао постојања овакве службе и те како извире из потребе да се појединцима 
обезбеди једнак приступ правди без обзрира на њихово имовно стање. Пружањем  
правне помоћи обезбеђује се боља информисаност грађана о њиховим правима и 
обавезама, стицање сазнања о основаности њихових захтева у било којем судском 
поступку, изгледима за успех у поступцима, стручно састављање припремних 
поднесака.  
 

Сличност између заштитника грађана и службе правне помоћи извире из сличности 
циља постојања и функционисања ове две институције: да се кроз сарадњу заштите 
људска права и основна слобода човека макар и у сасвим другим сегментима 
друштвеног живота уз тенденицју да  брига о другом  добије на значају не само од 
стране носиоца социјалне политике, већ и у заштити оних права грађана која им је 
значајна да би били задовољни  са правним, политичким и друштвеним системом. 
 

У локалној самуправи тенденција развоја сарадње треба да иде ка остваривању   
заједничког циља да заједнички изграде осећај правне сигурности код грађана у 
остваривању својих права, а то се најбоље постиже успотављањем непосредних и 
слободних контаката између појединца који тражи заштиту својих права и заштиника 
грађана или службе правне помоћи као и адекватним и системским информисањем 
грађана о  загарантованим појединачним  и колективним правима.  
 

Значај сарадње локалног омгбудсмана и службе правне помоћи треба да се 
реализује у јачању правне свести грађана, па и уверења да нико због непознавња 
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својих права  не може бити угрожен јер у јединици локалне самоуправе постоје 
механизми који стручно, ефективно, законито и непристрасно пружају помоћ у  
решавању насталих правних проблема и незаконитости.  
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



“A helyi ombudszmanok jelentősége és szerepe” 
Nemzetközi konferencia a Szerb Köztársaság (Szerbia és Montenegró volt államközössége) területén 

kinevezett első ombudszman kinevezésének 10. évfordulója alkalmából  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A helyi ombudszman és a jogsegély-szolgálat közötti 
együttműködés jelentősége a polgárjogok védelmének 

szolgálatában  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topolya, 2013, május 8.-10.  
 
 
 

                                                                                                      Brindza Beatrix 
 

                                                                                                         Topolya község  
                                                                                                        Községi Közigazgatási Hivatalának 

                                                                                                      jogsegélyezési  
                                                 Független szakmunkatársa                                                         



“A helyi ombudszmanok jelentősége és szerepe” 
Nemzetközi konferencia a Szerb Köztársaság (Szerbia és Montenegró volt államközössége) területén 

kinevezett első ombudszman kinevezésének 10. évfordulója alkalmából 

1 

A helyi ombudszman és a jogsegély-szolgálat jelentősége a polgárjogok 
védelmének szolgálatában  

 

Előszó 
 

A demokratikus társadalmakban a sérült és veszélyeztetett jogok hatékony védelmének lehetősége 

egyike a jogrend és a jogállam elvének megvalósulásához szükséges, legfontosabb feltételeknek. Az 

így biztosított jogvédelemnek meghatározott szabványokat (színvonalat) kell kielégítenie, melyek 

az igazságos törvénykezéshez való jogból erednek, s melyet alapvető emberi jogként, nemzetközi 

emberi-jogi szerződések és a Szerb Köztársaság alkotmánya biztosítanak. 1 

 

A poglári jogvédő intézménye valamint a községek általi jogsegélyezés jelentős helyet foglalnak el 

az emberi jogok és szabadságjogok, valamint kisebbségi jogok Szerb Köztársaságbeli védelmi 

mechanizmuasaiban. A jogrendszerünkben való, jó együttműködés felállítása e szervek között, 

létcéljuk természeténél fogva magától érthető, s legjobban a helyi önkormányzatokban, vagyis 

községekben és városokban, a polgárok mindennapos keresetei által valósulhat meg, e polgárok 

veszélyeztetett vagy sérült jogai miatt.   

 

A nemzetközi jog majdnem minden (úgy általános mint regionális, vagyis EU-s vagy ET-s 

jogforrások) forrása,  ismeri a jogorvoslatot, s az igazságos törvénykezésre való jogot, mely jogok a 

továbbiakban különjogok egész sorát vonják be, melyet a lefolytatandó eljárásokban biztosítanak, 

mégpedig nemcsak a bíróságok hanem az igazgatás hatáskörében is (mint igazgatási eljárások) pl. a 

a bíróság hatékony megkeresését illető jog, a meghallgatás joga, az eljárásbeli jogosítványok 

használatának egyenjogúsága, a megkülönböztetés tilalma, hatékony jogorvoslatra való jog, saját 

nyelven, illetve a vádlott által ismert nyelven való értesítés joga.2 

  

Az igazságszolgáltatáshoz fordulásra való jog megvalósítási eszközeinek, s az igazságos 

törvénykezés színvonala kielégítésének egyike a jogsegélyre való jog, melyet nemcsak nemzetközi 

szerződések szavatolnak hanem belföldi jogrendszerünk is, legfelső jogi okiratunk a SzK 

Alkotmánya által.   

 

 A jogsegélyhez való jog 

 

A Szerb Köztársaság 2006. évi Alkotmánya, annak 67. szakaszában a jogsegélyre való jogot úgy 

határozza meg hogy mindenki számára, a törvény által meghatározott feltételek mellett, szavatolja a 

jogsegélyt illető jogot, melyet az ügyvédség, mint önálló és független szolgálat és a jogsegély-szolgálatok 

biztosítanak, melyeket a helyi önkormányzatoknál, a törvénnyel összhangban alakítanak. A törvények 

szabják meg hogy a jogsegély mely esetben ingyenes.  

A SzK területén jelenleg egyetlen törvény sincs mely részletesen megszabná az ingyenes jogsegély 

fogalmi tartalmát, vagy éppen szabályozná magát az ingyenes jogsegélyezést az ún. érzékeny társadalmi 

csoportok részére, melyek vagyoni körülményeik folytán nem alkalmazhatnak szakképzett képviseletet 

jogaik érdekében. Az ingyenes jogsegélyezésről szóló törvényjavaslat már hosszabb ideje parlamenti 

                                                 
1 A Szerb Köztársaság ingyenes jogsegélyezési rendszerének fejlesztési stratégiája (SzK Hivatalos Közlönye, 2010/74.) 

2 Az ENSz mindent átfogó, emberi-jogi kiáltványa (1948); Az ENSz polgári és politikai jogairól szóló, nemzetközi 

egyezménye (1966-1976); Az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló, európai egyezmény (1950-1953) 
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eljárásban van, s ennek meghozatalát 2013 végére jelentették be. A jogsegélyre való jog megvalósításában, 

elsőnek A Szerb Köztársaság ingyenes jogsegélyezési rendszerének fejlesztési stratégiáját (Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2010/74. szám) hozták meg, mely meghatározza az ezirányú 

törvényhozás célját és az ingyenes jogsegélyezés rendszerének megalapítását, így az ingyenes 

jogsegélyezés célja valójában a jogsegélyezés hatékony, cselekvőképes és fenntartható rendszerének 

megalakítása, mely egyenlő hozzáférést biztosít az igazságszolgáltatáshoz, a polgárok törvény előtti 

egyenjogúságának megvalósítása érdekében s a jogállamiságot, emellett irányelveket mutat s alapelveket 

biztosít az ingyenes jogsegélyezési rendszer jogszabályügyi és intézményes keretéhez, az alábbi 

kérdésekben: 

1. kicsodának s mely feltételek mellett áll jogában az ingyenes jogsegélyezés, 

2. kicsoda s mely feltételek mellett köteles ingyenes jogsegélyezést nyújtani,  

3. hogyan valósul meg az ingyenes jogsegélyezésre való jog,  

4. hogyan kell irányítani az ingyenes jogsegélyezési rendszert, 

5. hogyan kell az ingyenes jogsegélyezés minőségét ellenőrizni és biztosítani? 

 

A tárgyalt törvénytervezet előkészítési eljárásakor lebonyolított, különféle kutatások alapján, 

Szerbia polgárai nincsenek teljesen tisztában az ingyenes jogsegély használatának lehetőségeivel, 

melyet jelenleg a nemkormányzati szervezetek, a jogi egyetemek jogi klinikái és a helyi 

önkormányzatok nyújtanak, s Szerbia 146 községéből csupán 60-ban működik ingyenes 

jogsegélyezést végző iroda. Az említett kérdőívek által, a polgárok megközelítőleg 60%-a  kifejezte 

hogy az említett fajta segélyezés mellett szűkös pénzügyi helyzete miatt folyamodik, míg 15%-a az 

állami intézményekbe, bíróságokba és ügyvédekbe vetett bizalom hiánya miatt döntött így.  A 

leggyakrabban előforduló gondok, melyek miatt a polgárok ilyen fajta segítséget vesznek igénybe, a 

munka- és foglalkoztatásügyi (22%), majd a családjogi (19%), személyes okiratok kibocsátásával  

(19%), vagyonjogügyi kérdésekkel (13%) s egyébbel (8%) kapcsolatban merülnek fel.3  

 

A Szerb Köztársaságban jelenleg léteznek eljárást szabályzó törvények, melyek elismerik az 

ügyfelek „szegénységi jogát” mely a peres, peren kívüli, végrehajtási, igazgatási és kihágási 

eljárások költségei alól ment fel, illetve, másfajta jogként, ingyenes jogsegélyezésként jelenik meg a 

szegények büntetőeljárásban való védelmének lehetősége. Természetesen, az összes említett 

esetben, az illetékes bíróság dönt arról hogy elismeri-e az ügyfél eljárás költségei alóli felmentését, 

illetve, amennyiben e jogot elismeri, a továbbiakban elismeri-e az ügyfél ingyenes jogi képviseletet 

illető jogát? Mindenképpen, az ügyfélnek jogában áll az eljárást folytató bíróságnál e végzéshozatal 

igénylése. Tekintettel arra hogy itt a polgárság szegényebb rétegének ingyenes jogi képviseletről 

van szó, a segítséget természetesen a községnél szervezett jogsegélyezés sem tagadja meg –  hiszen 

már a peres eljárás periratának összeállításánál tartalmazza az ügyfél ilyen javaslatát, s tartalmazza 

oly néprétegek esetében, melyek vagyoni helyzete mindenképpen jogalapot szolgáltat az eljárás 

költségeinek viselése alól való felmentésről szóló végzés meghozatalához.   

 

Jogsegély a helyi önkormányzatnál 

 

A község, annak szervei által, az Alkotmánnyal és törvényekkel összhangban, többek között, a 

polgárok jogsegély-szolgálatát is megszervezi, azonban gondoskodik az emberi jogok, valamint a 

nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok egyéni és csoportos jogainak megvalósításáról, 

                                                 
3 http://www.euractiv.rs/ljudska-prava 
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védelméről és előmozdításáról.4. 

Topolya Községi Közigazgatási Hivatala köteles a poglárok részére biztosítani jogaik, 

kötelezettségeik és jogi érdekeik akadálytalan megvalósítását, a szükséges adatok s értesítések 

kibocsátását, jogsegélyezést, a polgárokkal való együttműködést s méltóságuk tiszteletét5. A 

jogsegélyt az Általános Igazgatási és Vagyonjogügyi Osztály keretében szervezték meg, egy 

alkalmazottat igénylő munkahelyként, s mely feladata a polgárok jogsegélyezése, írásos 

beadványok összeállítása által (mint amilyenek: a periratok, folyamodványok, fenntartások, 

igénylések és egyoldalú szándéknyilatkozatok), az űrlapok kitöltése és a jog minden területét érintő 

szóbeli tanácsadás, úgy anyagi jogra mint jogszabályokra vonatkozólag.  

Topolya Községi Közigazgatási Hivatalánál az ingyenes jogsegély a lakosság különleges csoportjait 

érinti: családon belüli erőszakot szenvedettek, szociális pénzsegélyezettek, az Országos 

Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküliek, s azon személyek akik az 

érvényben levő törvények alapján, egyébként is eleget tesznek az eljárási költségek viselése alóli 

felmentés feltételeinek, a törvényes kitartásra való jog megvalósítását kívánó személyek, a szavatolt 

havi bevétel kedvezményezettjeinek, hadi vagy békebeli rokkant jogállású polgároknak, 

munkarokkantaknak vagy családi rokkantaknak, polgári háborús rokkantnak, vagy ennek 

családtagjának, a háború polgári áldozata családtagjának,  menekült, elűzött és kitelepített 

személyeknek, valamint az említett jogállásokhoz kötődő jogokat megvalósítani kívánó 

személyeknek, valamint mindennemű szóbeli tanácsadás, míg azok részére akik e csoportba nem 

tartoznak, jogsegélyt térítés ellenében nyújtunk, a községi irodai illetékekről szóló határozat 

alapján6. Mindenképpen, legtöbb esetben olyan személyek jelentkeznek, akik jogot valósítanak meg 

az ingyenes jogsegélyre.  

 

A helyi ombudszman és jogsegély-szolgálat együttműködése a polgárjogok védelmének 

szolgálatában  

 

Talán némely okfejtésben felteszik a kérdést arról hogy vajon szükség van-e a polgári jogvédővel, 

mint független állami szervvel való együttműködés kibontakoztatására, s mely ellenőrzi az 

államigazgatás s a jogsegély-szolgálat munkáját, mely segélyezés az ellenőrzött szervben valósul 

meg. Természetesen ezen együttműködés elkerülhetetlen, amennyiben biztosítani kívánjuk az 

igazságszolgáltatáshoz való egyenrangú hozzáférés jogát.  

 

A helyi ombudszman és a községi közigazgatási hivatalban szervezett jogsegély-szolgálat közötti 

együttműködés szükséges, elkerülhetetlen s az e két szerv közötti alapvető különbségekből és 

hasonlóságokból ered.  

 

A polgári jogvédő ugyanis független állami szerv az emberi jogok védelmét illetően, azon alapvető 

célból hogy védje a polgárjogokat s hogy ellenőrizze az államigazgatási szervek, s egyéb, 

közjogosítványokkal rendelkező szervek és szervezetek, vállalatok és intézmények működését. A 

polgári jogvédő mindenek előtt gondoskodik minden személy emberi jogainak és 

szabadságjogainak SzK Alkotmánya által szavatolt védelméről, s melyeket az emberi jogokról 

                                                 
4 A helyi önkormányzatról szóló törvény, 20. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 

5 A Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) 

6 A községi irodai illetékről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5. és 2012/10. szám) 
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szóló, nemzetközi szerződésekkel, a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaival és a 

törvénnyel, illetve VAT és a község által hozott előírásokkal erősítettek meg. Ellenőrzi az igazgatási 

szervek eljárásának törvényességét, célirányosságát és hatékonyságát, az emberi jogok védelme és 

előmozdítása végett, emellett ellenőrzi az előírások alkalmazását s vizsgálhatja az igazgatási 

szervek működését, az emberi jogok védelme érdekében.   

 

Amikor e két szerv teendőinek ellátásakor fennálló jogosítványokat tárgyaljuk, s maguk a teendők 

esetében is, természetesen igen szembetűnő és világos különbségek állnak fenn a jogsegély-

szolgálat és a jogvédő között, mivel a hatóságok (igazgatási szervek) ellenőrzését ellátó, emberi 

jogok védelmét szavatoló szervről van szó.  

 

A helyi önkormányzatnál működő jogsegély-szolgálat természetesen nem ellenőrzési szerv, azonban 

az ilyen szolgálat létezésének értelme nagyon is azon igényből ered, mely az egyén számára az 

igazságszolgáltatás egyenrangú hozzáférését kívánja biztosítani, tekintet nélkül ezen egyének 

vagyoni állapotára. Jogsegély nyújtása által, biztosítjuk a polgárok jobb tájékozottságát, ezek jogait 

és kötelezettségeit, valamint bármely eljárásban benyújtott igényléseik megalapozottságáról szóló 

értesüléseiket, emellett az eljárások sikerességének esélyét, s a beadványok szakmai összeállítását 

illetően.  

 

A polgári jogvédő és a jogsegély-szolgálat közötti hasonlóság e két intézmény céljának 

hasonlatosságából s működéséből ered, mely: az emberi jogok és alapvető szabadságjogok 

együttműködés általi védelme, akár a társadalmi élet teljesen más részterületeit illetően is, azon 

irányultság mellett hogy a mások iránti törődés jelentősége növekedjen, nemcsak a 

szociálpolitikával megbízott szervek esetében, hanem akkor is, mikor a jogi, politikai és társadalmi 

rendszerrel való elégedettség szempontjából jelentős polgárjogok védelme forog fenn.  

 

A helyi önkormányzatban az együttműködés fejlesztési irányultságának a közös cél megvalósítása 

felé kell haladnia, mely pedig a polgárok jogbiztonságot illető érzésének közös kiépítése, e polgárok 

jogainak megvalósításakor, ezt pedig legjobban közvetlen s szabad kapcsolatok kialakításával, s 

mely a jogvédelemért folyamodó egyén és a polgári jogvédő, vagy a jogsegély-szolgálat között 

alakul ki, ezenkívül a polgárok alkalmas és rendszeres, szavatolt egyéni és csoportos jogaikról való 

tájékoztatása által érjük el.  

 

A helyi ombudszman és a jogsegély-szolgálat együttműködése jelentőségének a polgárok jogi 

tudatosságának erősödése által kell megvalósulnia, s azon meggyőződés által is, hogy senki sem 

kerülhet jogilag veszélyeztetett állapotba, jogainak hiányos ismerete miatt, hiszen a helyi 

önkormáynzatban léteznek oly mechanizmusok melyek szakmailag, hatékonyan, törvényesen és 

részrehajlás nélkül nyújtanak segítséget a felmerült jogi gondok s törvénytelenségek esetén.  
  
 

 
 

 
 
 
 



 

 

„Pozitivna iskustva saradnje lokalnog ombudsmana 

i lokalnih medija na planu unapređenja zaštite prava 

građana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maja Savić, diplomirana novinarka 

Bačka Topola, april 2013. 

Pravni okvir i zakonske obaveze 

Dobra saradnja Javnog informativnog preduzeća „Bačka Topola”, koje čine Radio Regije i Televizija 

Express channel, i lokalnog ombudsmana, veoma je važna, s obzirom  na činjenicu da obeležavamo tek 

prvu deceniju od ustanovljenja jedne ovakve institucije, ne samo u našem gradu, već u celoj Republici. 

U tim početnim koracima rada ove insitucije zadatak medija bio je veoma važan, a ogledao se, najpre  u 

upoznavanju javnosti sa delatnošću zaštitnika građana, a zatim i u obaveštavanju građana o njihovim 

pravima i načinu ostvarivanja istih, ukoliko su ugrožena.   

Saradnja lokalnog ombudsmana je i obavezujuća, o čemu svedoče skupštinske Odluke o osnivanju ove 

dve opštinske institucije: 

Službeni glasnik broj 6, 2009. godina, strana 206, Odluka o zaštitniku građana Član 46: 

„Sredstva javnog informisanja, čiji je osnivač opština Bačka Topola ili za čiji rad opština Bačka Topola 

obezbeđuje sredstva, odnosno elektronski mediji, dužni su da Zaštitniku građana omoguće obraćanje 

javnosti u roku od najkasnije 48 sati od trenutka prijema njegovog zahteva, a štampani mediji u narednom 

izdanju od momenta prijema zahteva.” 

S druge strane, u istom Službenom glasniku, objavljena je i Odluka o građanskom braniocu 

(ombudsmanu), u kojoj, član 19, Nadležnosti lokalnog ombudsmana, kaže: 

„Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, 

radnjama ili nečinjenjem organa uprave ako se radi o povredi odluka i drugih opštih akata organa opštine 

Bačka Topola. Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše zakonitost, pravilnost i efikasnost rada organa 

uprave. Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine opštine, Predsednika opštine i 

Opštinskog veća opštine Bačka Topola. Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad sudova i javnih 

tužilaštva osnovanih za teritoriju opštine Bačka Topola. ” 

 

Na višim nivoima institucije Ombudsmana, preciznije je definisana obaveza, ali i nužnost zaštitnika 

građana da rezultate svog delovanja putem medija plasiraju u javnost. Tako se na sajtu pokrajinskog 

ombudsmana ( www.ombudsmanapv.org ) u definiciji njegove nadležnosti, ističe upravo ta obaveza: 

„U proceduri postupanja po pritužbi Zaštinik građana pažljivo razmatra sve pribavljene dokaze i 

činjenice na osnovu kojih i utvrđuje opravdanost pritužbe. Ako u posebnom postupku utvrdi da je u radu 

organa uprave u konkretnom slučaju, po pritužbi građana, bilo ili ima propusta, on će upozoriti nadležne 

organe i zatražiti od njih da propust isprave. Ukoliko organi uprave ne postupe po preporuci, Zaštinik 

građana prema odgovornima da preduzme mere: 

- obavesti javnost, Skupštinu i Vladu 

- preporuči utvrđivanje odgovornosti rukovodilaca organa uprave...” 

http://www.ombudsmanapv.org/


Takođe, u Pokrajinskoj skupštinskoj Odluci o pokrajinskom ombudsmanu („Službeni list AP Vojvodine”, 

br. 23/2002, 5/2004, 16/2005 i 18/2009 - promena naziva akta) pod ovlašćenjima, u okviru člana 13, gde 

se navode ovlašćenja ombudsmana, kaže se da je dužan i da: 

„...obaveštava nadležne organe i širu javnost o kršenju ljudskih prava…” 

Zatim, tačka 34. stav dva: 

„Ako ni nakon obaveštenja iz stava 1. ovog člana nadležni organi ne preduzmu mere, ombudsman 

obaveštava o tome Skupštinu, Izvršno veće, a može o tome obavestiti i javnost putem sredstava javnog 

informisanja. ” 

Zakon o zaštitniku građana (Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS”, br. 79/2005 i 54/2007) služi 

kao osnov za formiranje odluka o nadležnosti,  kako pokrajinskiog, tako i za lokalne ombudsmane. S 

toga, je interesantno pomenuti i član 20. ovog Zakona gde se, među nadležnostima, republičkog 

ombudsmana navodi i: 

„Zaštitnik građana je ovlašćen da javno preporuči razrešenje funkcionera koji je odgovoran za povredu 

prava građana, odnosno da inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog u organu uprave 

koji je neposredno odgovoran za učinjenu povredu i to ako iz ponovljenog ponašanja funkcionera ili 

zaposlenog proizilazi namera da odbijaju saradnju sa zaštitnikom građana ili ako se utvrdi da je 

učinjenom povredom građaninu pričinjena materijalna ili druga šteta većih razmera.” 

Ovde vidimo koliko su sredstava informisanja važna u delovanju zaštitnika građana. 

Za period januar 2012 - april 2013. godine, u televizijskim i radijskim emisijama JIP „Bačka Topola” na 

temu marginalizovanih društvenih grupa, važnih datuma Nacionalnog i Svetskog kalendara, ali i na temu 

aktivnosti i planova institucije lokalnog ombudsmana, zaštitnik građana se pojavio 10 puta. Konkretne 

teme razgovora bile su: inkluzija, nove aktivnosti u radu lokalnog ombudsmana, zatim kampanja „16 

dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, (Međunarodni dan ljudskih prava i Dan borbe protiv nasilja 

nad ženama) deca i nacionalne manjine kao najugroženije društvene grupe, analiza godišnjeg izveštaja o 

radu… Poslednjih meseci je, takođe, pokrenuta i intenzivna saradnja sa Stručnom službom pravne 

pomoći u Bačkoj Topoli, a sve u cilju poboljšanja obaveštenosti građana, kako o postojanju prava, tako 

i o načinu njihovog ostvarivanja. Javnom mnenju je ovim putem približena stručna služba pravne 

pomoći, odnosno njene nadležnosti i celokupna procedura. Kao krajnji cilj dobre saradnje lokalnih 

medija i lokalnog zaštitnika građana jeste upravo informisanje građana o načinu izbegavanja povrede 

njihovih prava jer je, upravo, dobra informisanost o pravima i procedurama, jedan od glavnih preduslova 

da građanin bez komplikacija ostvari neku radnju, koja je u nadležnosti organa uprave. 

 

Uloga medija u promovisanju građanskih prava 

Novinarstvo i etika u multietničkoj sredini 

U cilju predstavljanja uloge lokalnih medija u širenju informacija o poslovima ombudsmana, potrebno 



je definisati i novinarstvo, te predstaviti deo relacije novinar-ombudsman koji govori o pravima 

žurnalista. Novinarstvo je profesija koja podrazumeva prikupljanje, proveravanje i oblikovanje 

informacija o događajima, pojavama i ljudima od javnog interesa, i potom njihovo distribuiraje do 

auditorijuma na veliku udaljenost putem masovnih medija. Protivnici definisanja novinarstva navode da 

je to delatnost od izuzetnog javnog značaja i podložna veoma brzim promenama, te je s toga ne treba 

definisati. Međutim, kao što su to u knjizi „Elementi novinarstva” autori Bil Kovač i Tom Rozenstil, 

rekli: definisanje će doprineti da novinartvo „postane otporno na promjene koje dolaze sa vremenom, 

zbog čega će vjerojatno ispasti iz igre” (Kovač /Rozenstil, 2006, 24 ). 

U istoj knjizi, među nabrajanjima obaveza jednog novinara, kaže se da je „Prva i najvažnija obaveza 

novinarstva obaveza prema istini” ( Kovač /Rozenstil, 2006, 46 ). Veoma važno za multinacionalno i 

multikonfesionalno područje kakva je Vojvodina, i kakva je Bačka Topola, jeste upravo pridržavanje 

najvažnijih smernica u novinartvu, a jedna od njih jeste, veoma prisutan- senzacionalizam. U trci za 

tiražom i gledanošću, polazeći od činjenice da ovako oblikovane informacije povećavaju broj pregleda, 

medijsko tržište je preplavljeno senzacionalnim proizvodima, odnosno događajima kojima se daje veći 

prostor nego što je objektivno njegov informativni značaj. Uz to, najčešće ide i neprimereno propratno 

ilustrovanje vesti. Na primer, ukoliko je reč o pisanim medijima: naslovi sa velikim slovima preko cele 

naslovnice, fotografije, odnosno učestanost emitovanja vesti o događaju u elektronskim medijima. 

Ovakve vesti često prate i neprimereni opisni pridevi, pretpostavke i subjektivna izlaganja. 

Senzacionalizam, dakle, predstavlja medijsko preuveličavanje događaja. Obavezno je istaći i da 

senzacionalizam osuđuju svi etički kodeksi. 

I proces samoregulacije medija ima veliki značaj za pravnu regulaciju medija. Proces samoregulacije 

podrazumeva dobrovoljno podvrgavanje novinara etičkim pravilima novinarske profesije. 

Samoregulacija u bilo kojoj profesiji ili društvenoj oblasti pretpostavlja da društvenu normu razvijaju i 

sprovode oni čija se ponašanja tim normama i uređuju, a radi poboljšanja pružanja usluga potršačima, 

potraživačima ili, kao u slučaju medija, celokupnom društvu. Ona zahteva postavljanje standarda i 

saglasnosti sa standardima pojedinaca i institucija na koje će se oni odnositi, kao i razvijanje mehanizama 

kojima će se ta pravila i sprovoditi.  Etičke norme jesu oblik društvene norme koje nisu pravne norme. 

Etička norma je, za razliku od pravne, ona koja je garantovana pre svega snagom društva, određene 

društvene grupe, ili snagom određene društvene profesije, a ne nekim zakonom. Savet Evrope podržava 

stvaranje samoregulacionih tela u oblasti novinarstva, i priznaje da zakonodavni rad može biti potreban 

ako samoregulacija ne uspe, ali da prvo treba isprobati samoregulacioni proces. Kao čuvari etičkih 

stnadarda zato se u mnogim zemljama pojavljuju medijski ombudsmani, kao što je to slučaj u Švedskoj- 

postojbini prvog ombudsmana u svetu. Zatim, tu su i Saveti za štampu ili medije i slično, koje pretežno 

čine pripadnici novinarske profesije. 

Dakle, etika u medijima neposredno je povezana i sa medijskim pravom i pravima i obavezama novinara 

u demokratskom društvu, te je stoga potrebno posebnu pažnju staviti na međunarodne i nacionalne 

pravne standarde kao i etičke standarde novinarske profesije koje treba da obezbede zaštitu ljudskih i 

manjinskih prava, kao i kulturu tolerancije naročito u multinacionalnim i multietničkim sredinama, poput 

naše. Takvi standardi, treba i da obezbede lokalnim medijima i novinarima „dobro postupanje” naročito 

u situacijama sukoba i napetosti.   



U svojim izlaganjima, ombudsmani često napominju da se od novinara očekuje da poštuju novinarsku 

etiku, da pokažu više profesionalizma, a manje senzacionalizma. U svom nedavnom obraćanju, tako je 

Eva Vukašinović, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, istakla da 

„Izveštavanje u senzacionalističkom duhu proizvodi negativne posledice i doprinosi, kako pojavi 

ekstremističkih organizacija, tako i povlačenju i zatvaranju manjinskih zajednica. Od novinara se, takođe, 

očekuje da provere činjenice, da razlikuju organe o čijem radu pišu i verno prenose dobijene izjave. ” 

Odnos većine i manjine u Srbiji 

Multikulturalnost i multietičnost Vojvodine, pa i same Bačke Topole izrodile su zavidan broj medija na 

jezicima nacionalnih manjina. Nacionalnim manjinama je pristup medijima u javnom vlasništvu na 

državnom, regionalnom i lokalnom nivou i zakonski obezbeđen. 

Međuredakcijska saradnja medija većinskog naroda i medija nacionalnih manjina, negovanje 

multikulturalnosti i interkulturalnosti u medijima, kao i politički korektan govor u medijima kada su u 

pitanju nacionalne manjine, ključni su elementi etičkog novinarstva. Brojna su istraživanja kako javnog 

mnenja, tako i medija, na temu razvoja i položaja medija na jezicima nacionalnoh manjina. Rezultati 

istraživanja javnog mnjenja u Vojvodini ukazuju na visok stepen razumevanja među građanima i potrebu 

razvijanja kulture svake nacije. Preko 89% punoletnih građana koji su učestvovali u istraživanju koje je 

sprovela novosadska „Scan” agencija, slažu se sa tvrdnjom da “razvitak kulture svake nacije u Vojvodini 

nije smetnja za razvoj kultura drugih nacija”. Rezultati straživanja usmerenog na medije pokazuju da se 

mediji na jeziku većinskog naroda, a isto tako i na jezicima manjina uglavnom bave radom institucija, 

što nas opet usmerava na nužnu saradnju sa zaštitnikom građana, koji takođe kontroliše njihov rad. 

Istraživanje je, takođe, pokazalo i da se mediji povremeno, u ekscesnim situacijama bave nacionalnim 

manjinama u temama u kojima je došlo do sukoba pripadnika različitih etničkih grupa ili je 

grubo povređeno pravo neke manjine. Kod ovakvih tema se često poseže za senzacionalizmom, a takvom 

informacijom, stavljajući je u kontekst „sukob na nacionalnoj osnovi”, potpiruje se netrpeljivost. 

 

Novinari pod zaštitom Ombudsmana 

Agencija koju je zadužio pokrajisnki ombudsman je tokom 2007. godine sprovela istraživanje koje je 

bilo usmereno na položaj novinara i novinarske profesije u Vojvodini, kao i na neophodnu slobodu 

izražavanja i ljudskih prava novinara u Vojvodini. Kao zaključak ovog istraživanja navodi se da su se 

„tokom 2007. godine mediji obuhvaćeni ovim radom najviše bavili temama koje se tiču oblasti 

regulisanja medijske sfere u Srbiji od strane nadležnih državnih organa, nasiljem nad novinarima, 

ljudskim pravima novinara u domenu njihove profesije, stvarnim i potencijalnim kršenjem prava 

medijske publike koja mogu biti prekršena neodgovarajućim obavljanjem novinarskog posla i/ili 

sprovođenjem neodgovarajuće uređivačke politike, višejezičnošću medija u sredinama gde oni 

izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina, te sudskim postupcima u kojima se ostvaruju i/ili brane 

prava medija i/ili novinara.” 

( „Sloboda izražavanja i ljudskih prava novinara u Vojvodini”, Pokrajinski ombudsman, 2009. ) 

Ako se uzme u obzir isticanje prisutnosti ovih tema, onda je očigledno da mediji treba da ostvaruju  dobru 



saradnju sa ombudsmanom i u smislu traženja zaštite, kako bi ostvarili svoja, novinarska, prava, onda 

možda i od toga napravili vest, koja će svakako služiti za promociju zaštitnika građana. 

Zaključak 

S obzirom na obostranu potrebu za saradnjom: zaštitnika građana za upoznavanjem javnosti sa 

delatnošću, rezltatima rada i novinama, a novinara i medija za zaštitom njihovih prava i interesa, ali i 

dobrog izvora informacija, saradnja će se intenzivirati i u narednim decenijama, kako bi povodom nekog 

narednog jubileja imali i više podataka o praksi dobre saradnje. 



 

 

„A helyi ombudszmanok és a helyi médiumok 

együttműködésének polgárjogok védelmének 

előmozdítását illető, kedvező tapasztalatai” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savić Maja, okleveles újságíró 

Topolya, 2013. áprilisa 

Jogi keret és törvényes kötelezettségek  

A Régió Rádió és az ExPress Channel Televízió alkotta, Topolyai Tájékoztatási Közvállalat és a helyi 

ombudszman kedvező együttműködése igen fontos, tekintettel arra hogy csupán első évtizedét 

ünnepeljük az ilyen intézmény fennállásának, nemcsak városunkban hanem a teljes köztársaságban is. 

Az említett intézmény első, kezdeti lépéseikor a médiumok szerepe igen fontosnak bizonyult, s mely 

legfőkképpen a nyilvánosság megismertetése volt a polgárok védőjének tevékenységével, majd a 

polgárok értesítése ezek jogairól és jogaik megvalósításának módjáról, amennyiben e jogokat 

veszélyeztetésének esetében.   

A helyi ombudszmannal való együttműködés kötelező érvényű is, melyről a Községi Képviselő-testület 

határozatai is tanúskodnak:  

Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/6. szám, 206. oldal, A polgári jogvédőről szóló határozat 46. 

szakasza: 

„A Topolya község által alapított, köztájékoztatási eszközök vagy melyek működéséhez Topolya 

község biztosít eszközöket, vagyis az elektronikus médiumok kötelesek a polgári jogvédőnek lehetővé 

tenni a nyilvánosság megszólítását, az illető igénylést követő, legkésőbb 48 órán belül, míg a 

nyomtatott médiumok az igénylés vételét követő számukban.”  

Másfelöl, ugyanezen hivatalos lapban megjelent A polgári jogvédőről (ombuszmanról) szóló határozat, 

melynek 19. szakasza a helyi ombudszman illetékességéről így rendelkezik: 

„A poglárok jogvédője felhatalmazást nyer a polgárjogok tiszteletben tartását, megállapítja az 

igazgatási szervek okiratai, cselekedetei vagy mulasztása által történt jogsértéseket, amennyiben 

Topolya Községi Képviselő-testülete határozatainak és más általános okiratainak jogsértéséről van szó. 

A polgári jogvédő felhatalmazást nyer az igazgatási szervek működése törvényességének, 

szabályosságának és hatékonyságának ellenőrzésére. A polgárok jogvédője nem nyer felhatalmazást a 

Községi Képviselő-testület, a községi elnök és Topolya Községi Tanácsa működésének ellenőrzésére.  

A polgárok védője nem nyer felhatalmazást a Topolya község területén alapított bíróságok és 

ügyészségek működésének ellenőrzésére. ” 

 

Az ombudszmani intézmény magasabb szintjein, pontosabban meghatározták a polgárok védőjének 

kötelezettségeit, azonban annak szükségességét is hogy a poglári jogvédő ténykedésének eredményeit a 

médiumok által a nyilvánosság elé tárja. Így a tartományi ombudszman világhálós oldalán 

(www.ombudsmanapv.org ), e szerv hatáskörének meghatározásában, éppen e kötelezettséget emelik ki: 

„A panaszok folytán indítandó eljárásban, a poglárok védője figyelmesen megvitatja az összes 

beszerzett bizonyítékokat és tényeket, melyek alapján megállapítják a panasz jogosságát. Amennyiben 

a külön eljárás folytán megállapítást nyer hogy az igazgatási szerv működésében, a tárgyalt esetben, a 

polgárok panasza alapján, mulasztás történt vagy folyik, e szerv figyelmezteti az illetékes szerveket, s 

http://www.ombudsmanapv.org/


követeli hogy e mulasztást küszöböljék ki. Amennyiben az igazgatási szervek nem cselekednének az 

ajánlás szerint, a poglári jogvédő a felelősekkel szemben az alábbi intézkedéseket foganatosítja:  

- értesíti a nyilvánosságok, a képviselő-testületet és a kormányt,  

- az igazgatási szerv vezetője felelősségének megállapítását ajánlja...” 

A tartományi Parlament Tartományi ombudszmanról szóló határozatában (VAT Hivatalos Lapja,  

2002/23, 2004/5, 2005/16. és 2009/18. szám) jogosítványok alatt, a 13. szakaszban, ahol az 

ombudszman jogosítványait sorolja fel, megállapítja hogy e szerv köteles:  

„...az illetékes szerveket és a szélesebb nyilvánosságot a jogsértésről értesíteni…” 

Emellett, e határozat 34. szakaszának második bekezdése így rendelkezik: 

„Amennyiben az illetékes szervek, a jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt értesítést követően  sem 

foganatosítanának intézkedést, az ombudszman erről értesíti a községi képviselő-testületet, a végrehajtó 

tanácsot, s erről tájékoztathatja a nyilvánosságot is, a köztájékoztatási eszközök által. ” 

A polgárok védőjéről szóló törvény (mely megjelent a SzK Hivatalos Közlönyének 2005/79. és 

2007/54. számában) a hatáskörökről szóló határozatok jogalapjává vált, úgy a tartományi mint a helyi 

ombudszmanok esetében. Ezért érdekes lenne megemlíteni e törvény 20. szakaszát, ahol a köztársasági 

ombudszman illetékességei között az alábbiakat is megemlítik:  

„A polgárok védője felhatalmazást nyer hogy nyilvánosan ajánlja a polgárjogok sérüléséért felelős 

tisztségviselő felmentését, illetve hogy kezdeményezze az igazgatási szerv dolgozója elleni fegyelmi 

eljárást, mely szerv közvetlenül felelős az elkövetett jogsértésért, mégpedig amennyiben az illető 

tisztségviselő vagy dolgozó ismételt jogsértő viselkedése folytán azon szándék vehető ki, hogy 

visszautasítják a polgárok védőjével való együttműködést vagy amennyiben megállapítást nyer hogy az 

elkövetett jogsértés folytán a poglárnak nagyobb anyagi vagy más jellegű kára származott.”  

Ebből kitűnik mennyire fontosak a köztájékoztatási eszközök a polgári jogvédő ténykedését illetően. 

A 2012 januárjától 2013. áprilisáig tartó időszakban, a Topolyai TKV társadalom peremére sodródott 

csoportokról, az ország és a világ fontos dátumairól, de a helyi ombudszman intézményének 

ténykedéséről és terveiről szóló televíziós és rádióműsoraiban, a polgárok védője 10 alkalommal jelent 

meg. Tényszerű beszélgetési témáink az alábbiak voltak: bevonás, a helyi ombudszman működésében 

tapasztalható, új tevékenységek, majd a „16 nap aktivizmus a nők elleni erőszak ellen” elnevezésű 

kampány (Nemzetközi emberi-jogi nap, A nők elleni erőszak elleni küzdelem napja), a gyermekek és 

nemzeti kisebbségek, mint a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok, az intézmény működéséről 

szóló éves jelentés elemzése… Az utóbbi hónapokban, szintén fokozott együttműködés folyt a topolyai 

Jogsegélyezési Szakszolgálattal, mindezt pedig a polgárok tájékoztatásának javítása céljából, úgy a 

jogaik létezését mint ezek megvalósítási módját illetően. A közvélemény részére ezen esetben közelebb 

hoztuk a Jogsegélyezési Szakszolgálatot, illetve ennek hatáskörét és a teljes eljárásrendjét. A helyi 

médiumok és a helyi polgári jogvédő kedvező együttműködésének végcélja éppen a polgárok 

tájékoztatása, jogaik sérülésének elkerüléséről hiszen, a jogokat és eljárásokat illető alapos 



tájékozottság egyike a fő előfeltételeknek, melyek a polgárjogok igazgatási szerv előtti, bonyolódás 

nélküli megvalósítását szavatolják.  

 

A médiumok szerepe a polgárjogok hirdetését illetően  

Az újságírás és az erkölcs a többnemzetiségű környezetben  

A helyi médiumok szerepének ombudszman teendőiről szóló tájékoztatást illető bemutatása céljából, 

szükség mutatkozik az újságírást is meghatározni, emellett bemutatni az újságíró és az ombudszman 

viszonyának azon részét mely az újságírók jogairól szól. Az újságírás oly szakma, mely magába 

foglalja a közérdekű eseményekről, jelenségekről és emberekről szóló értesülések begyűjtését, 

ellenőrzését és formálását, majd ezek közönség iránti, nagy távolságra való terjesztését a tömegekhez 

szóló médiumok által. Az újságírás meghatározásának ellenzői szerint ez kivételesen fontos közérdekű 

tevékenység, s igen gyors változásokra képes, ezért meghatározása szükségtelen. Az újságírás elemei 

című kötetükben azonban Bill Kovács és Tom Rosenstil elmondták hogy a meghatározás hozzájárul 

ahhoz hogy az újságírás ellenállóvá váljon az idők előrehaladtával érkező változásokra, mely miatt 

valószínűleg kihullik a játékból” (Kovács/Rosenstil, 2006, 24 ).  

Ugyanezen kötetben, az újságíró kötelezettségeinek felsorolásakor, elmondják hogy „az újságírás első 

és legfontosabb kötelessége az igazság iránt áll fenn” ( Kovács /Rosenstil, 2006, 46 ). Igen fontos a 

Vajdaság, sőt Topolya féle többnemzetiségű és többvallású terület esetében éppen az újságírás 

legfontosabb alapelveinek tiszteletben tartása, egyike ezek ellenlábasának pedig az igen gyakori 

szenzációhajhászás. A példányszám és nézettség iránti versengésben, azon tényből kiindulván hogy az 

így átalakított értesülések növelik a nézettséget, a médiapiacot elöntötték a szenzációhajhász termékek, 

illetve események melyeknek nagyobb teret biztosítanak ezek objektív tájékoztatási jelentősége. 

Emellett, legtöbbször aránytalan kísérő szemléltetés társul a hírekhez. Amennyiben például írásos 

médiumokról van szó, a címeket nagybetűvel írják, a teljes címoldal szélességében, fényképekkel, 

illetve az adott hír gyakoribb sugárzásával az elektronikus médiumokban. Ilyen híreket gyakran 

kiegészítenek aránytalan leíró melléknevekkel, feltételezésekkel és szubjektív közléssel. A 

szenzációhajhászás tehát, az adott esemény médiumok általi, túlzott felnagyítása. Itt kötelező 

megemlítenünk hogy a szenzációhajhászást midnen erkölcsi kódex elítéli.   

A médiumok önszabályzási folyamatának is nagy jelentősége van ezek jogszabályozásában. Az 

önszabályzási folyamat magába foglalja az újságírók önkéntes kötelességvállalását az újságírói szakma 

erkölcsi szabályait illetően. Az önszabályzás bármelyik szakmában vagy társadalmi területen  

társadalmi normát feltételez, melyet azok fejlesztettek ki és bonyolítanak le, akik viselkedését ezen 

szabályok szabályoznak, mégpedig a fogyasztók, igénylők, vagy a médiumok esetében, a teljes 

társadalom részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében. Az önszabályzás szabványok felállítását, 

s az egyének és intézmények ezen szabványok iránti jóváhagyását igényli, melyekre e szabványokat 

alkalmazni kívánják, emellett oly mechanizmusok fejlesztését igényli melyekkel e szabályokat 

lebonyolíthatják. Az erkölcsi szabványok valójában a társadalmi szabályok egy formája, melyek nem 

tartoznak a jogszabályok közé. Az erkölcsi szabály, a jogszabálytól különbözvén, azon szabály melyet 

elsősorban a társadalom, bizonyos társadalmi csoport vagy társadalmi foglalkozás ereje szavatol, nem 



pedig egy törvény. Az Európa-tanács támogatja az önszabályzó testületek keletkezését az újságírás 

területén, s elismeri hogy a törvényhozási munka szükségessé válhat amennyiben az önszabályzás nem 

sikerülne, azonban először az önszabályzási folyamatot kell kipróbálni. Ezért, az erkölcsi szabályok 

őreiként, számos országban megjelentek a média-ombudszmanok, mint ahogy ez Svédország, a világ 

első ombudszmanjának országa esetében is megtörtént. Ezek után, léteznek még sajtó vagy média 

tárgykörben működő tanácsok s hasonlók is, melyeket többnyire újságíró szakmabeliek alkotnak.   

A médiumok erkölcse tehát, közvetlenül kötődik a médiumokkal kapcsolatos joggal, valamint az 

újságírók jogaival és kötelezettségeivel a demokratikus társadalom iránt, ezért szükséges külön 

figyelmet fordítani a nemzetközi és országos jogi szabványokra, valamint az újságírói szakma erkölcsi 

szabályaira, melyeknek biztosítaniuk kell az emberi és kisebbségi jogok védelmét, valamint a 

tolerancia kultúráját, különösképpen oly többnemzetiségű közösségekben, mint a miénk. E 

szabályoknak biztosítaniuk kell a helyi médiumok és az újságírók „jóhiszemű eljárását” különösen a 

viszály- és feszültségteljes helyzetekben.    

Okfejtéseik során, az ombudszmanok gyakran említik hogy az újságírótól elvárják az újságírói erkölcs 

tiszteletét, hogy több szakmaiságot s kevesebb szenzációhajhászást tanúsítsanak. Nemrégiben tett 

nyilatkozatában Vukašinović Eva, a tartományi ombudszman nemzeti kisebbségek jogaival megbízott 

helyettese kiemelte hogy „a szenzációhajhász szellemben történő híradás kedvezőtlen 

következményekkel jár, s hozzájárul úgy a szélsőséges szervezetek kialakulásához, mint a kisebbségi  

közösségek visszahúzódásához s elzárkózásához. Az újságírótól úgyszintén elvárják hogy ellenőrizze a 

tényeket, s hogy különböztessék meg a szerveket melyek működéséről írnak, s hogy híven adják közre 

a részükre kibocsátott nyilatkozatokat. ” 

A többség és kisebbség viszonya Szerbiában.  

Vajdaság, s maga Topolya több kultúrából való összetevődése és soknemzetűsége irigylésre méltó 

mennyiségű, kisebbségi nyelvű médiumot szült. A nemzeti kisebbségek köztulajdonban levő 

médiumokhoz való országos, regionális és helyi szintű hozzáférést törvény is szavatolja. 

A többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek médiumainak szerkesztőségek közötti együttműködése, a 

multikulturalitás és interkulturalitás médiumok általi ápolása, valamint a politikailag korrekt diskurzus 

a médiumokban, amennybien nemzeti kisebbségekről van szó, az erkölcsös újságírás kulcsfontosságú 

elemei. Számos közvéleményen vagy médián végzett, a kisebbségi nyelvű médiumok fejlődését és 

helyzetét érintő kutatás történt. A vajdasági közvélemény-kutatás eredményei a polgárok nagyfokú 

megértéséről, s minden nemzet kultúrájának fejlesztési igényéről tanúskodnak. Az újvidéki Scan 

Ügynökség által lefolytatott kutatásban résztvett, nagykorú polgárok több mint 89%-a egyezik azon 

állítással mely szerint „ Vajdaság minden nemzete kultúrájának fejlődése nem gátolja más nemzetek 

kultúrájának fejlődését”. A médiára irányuló kutatások eredményei rámutatnak hogy a többségi nemzet 

nyelvét használó médiumok, de ugyanúgy a kisebbségi nyelven működő médiumok is, főként az 

intézmények működésével foglalkoznak, mely ismét a polgári jogvédővel folytatandó, szükséges 

együttműködés felé terel, s mely szerv úgyszintén ellenőrzi az említettek munkáját. A kutatás 

úgyszintén rámutatott hogy a médiumok időnként, súlyos helyzetekben foglalkoznak a nemzeti 

kisebbségekkel, a különféle népcsoporthoz tartozó személyek viszályáról, vagy némely kisebbség 



jogának súlyos sérüléséről szóló tárgykörök esetén. Az ilyen tárgyköröknél gyakran nyúlnak 

szenzációhajhászáshoz, s ilyen tájékoztatással, „nemzeti alapú viszály” szövegkörnyezetébe helyezve, a 

nemzeti alapú türelmetlenséget táplálják.   

 

Az ombudszman védelmét élvező újságírók  

A tartományi ombudszman által megbízott ügynökség 2007 folyamán kutatást végzett, mely a 

vajdasági újságírók és szakmájuk helyzetére, valamint az újságírók elengedhetetlen szólásszabadságára 

és emberi jogaira irányult. Az említett kutatás eredményeként kifejtik hogy „ 2007. folyamán az 

említett munka által felölelt médiumok legtöbbet a szerbiai médiaszférának az illetékes állami szervek 

általi szabályzását, az újságírókkal szembeni erőszakot, az újságírók szakmájukkal kapcsolatos emberi 

jogait, a sajtóközönség jogainak felelőtlen újságírói ténykedés és/vagy felelőtlen szerkesztéspolitika 

általi, valós és esetleges sértését, a kisebbségi nyelveken szóló médiumok többnyelvűségét, végül pedig 

a médiumok és/vagy újságírók jogainak megvalósítására és/vagy védelmére folytatott bírósági 

eljárásokat  illető tárgykörökkel foglalkoztak.” 

( „Vajdaság újságíróinak szólásszabadsága és emberi jogai”, Tartományi ombudszman, 2009. ) 

Amennyiben figyelembe vesszük az említett tárgykörök jelenlétének feltüntetését, szemmel láthatóvá 

válik hogy a médiumoknak kedvező együttműködést kell megvalósítaniuk az ombudszmannal, az 

igényelt védelem értelmében, saját, újságírói jogaik megvalósítása végett, s akkor talán ebből is hírt 

faragnának, mely mindenképp a polgári jogvédő hirdetését szolgálná.  

Zárszó 

Tekintettel mindkét oldal együttműködés iránti igényére: a polgári jogvédő tevékenységének, 

munkában elért eredményeinek és újdonságainak nyilvánosság előtti megismertetését illető igényére, 

valamint az újságíróknak és médiumoknak a jogaik és érdekeik védelmét, s az értesülések megbízható 

forrását illető igényére, az együttműködés a következő évtizedekben is fokozódni fog, hogy a 

következő évfordulók egyikén még több értesülésünk legyen a jó együttműködés gyakorlatáról.  



Конференција 

,,Значај и улога локалних омбудсмана,, 

Бачка Топола 

08.-10- мај 2013. 

 

                                               ДОСАДАШЊА ИСКУСТВА У РАДУ 

                                    ПРВОГ ОМБУДСМАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

                          Уводне напомене 

                          Први омбудсман у Републици Србиј односно у бившој Државној заједници 

Србија и Црна Гора почео је са радом у општини Бачка Топола дана 01. априла 203. године, 

односно пре десет година. Наиме Народна Скупштина Републике Србије је још 14. фебруара 

2002. године донела Закон о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, бр.9/02). У 

наведеном Закону чланом 126 дато је овлашћење јединицама локалне самоуправе (општине и 

градови) да установе грађанског браниоца (омбудсмана) као независтан и самосталан орган. На 

основу наведеног овлашћења из Закона општина Бачка Топола је на седници 28. марта 2003. 

године донела Одлуку о грађанском браниоцу (омбудсману) која је објављена у Службеном 

листу општине Бачка Топола број 1/2003. На истој седници Скупштине општине на предлог 

Председника Скупштине општине Баби Атиле за Грађанског браниоца постављен је Черник 

Денеш, дипломирани правник из Бачке Тополе на мандатни период од пет година почев од 01. 

априла 2003. године. Постављени грађански браниоц је почео са радом према актима које је 

донела Скупштина општине односно 01. априла 2003. године. Сходно наведеном а према 

расположивим податцима, то је био први омбудсман који је почео са радом у бившој Државној 

заједници Србија и Црна Гора узимајући у обзир обе државе чланице и све нивое власти. Истине 

ради треба рећи да су неке од одлука којима се оснива оваква институција донете пре 28. марта 

2003. године, односно пре датума када је о томе одлучила општина Бачка Топола, али обзиром да 

не располажемо адекватним и потпуним податцима по том питању овде се тиме нећемо бавити 

већ то остаје за неко будуће разматрање. Уједно наводимо да су одређене иницијативе за 

установљење ове институције даване и раније (напр: посланик Шандор Егереши из Бачке Тополе 

још почетком деведесетих давао је иницијативе овог типа у парламену). 

                             Треба навести да су тих година биле интензивне активности у вези са 

оснивањем тзв. ,,контролно надзорних институција,,. На републичком нивоу Народна скупштина 

Републике Србије донела је на седници 14. септембра 2005. године Закон о заштитнику грађана 

којим је установљен Заштитник грађана као независтан државни орган који штити права 

грађана, контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту 

имовинских права и интерса Републике Србије као и других органа и организација и предузећа и 

установа којима су поверена јавна овлашћења и стара се о заштити и унапређењу људских 

слобода и права. Надаље, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници од 23. 

децембра 2002. године  донела Одлуку о Покрајинском омбудсману која је објављена у 

Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине број 23/2002. наведеном Одлуком 

установљен је Покрајински омбудсман као независтан и самосталан орган који се стара о 

заштити и унапређењу људских права и слобода сваког лица, зајемчених Уставом и важећим 

прописима и штити људска права и слободе од повреда учињених од стране покрајинске и 

општинске управе, организација и јавних служби које врше управна и јавна овлашћења а чији је 

оснивач Покрајина или општина. Такође треба навести да су одлуке о грађанском браниоцу 

којима се установљава институција локалног омбудсмана донете убрзо у: Лесковцу, Крагујевцу, 

Зрењанину, Суботици, Сомбору, Шапцу, Раковици и Власотинцу. Поред наведених аката од 

посебног значаја са аспекта заштите права грађана је и Закон о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник РС,, број:120/04). Законом о здравственој 



заштити (,,Службени гласник РС,, број:101/05)  је установљен заштитник пацијентових права, 

мада треба рећи да због погрешног концепта ова институција није дала видљивије резултате. У 

сваком случају може се констатовати да је после 2000.-е наступио период интензивних 

активности оснивања институција које су се бавиле заштитом права грађана. 

 

                             Надлежност и начин рада 
                             По питању надлежности треба рећи да је Грађански бранилац у свом раду у 

првом реду полазио од одредаба члана 126. Закона о локалној самоуправи којима је предвиђено 

да Грађански бранилац (омбудсман) штити индивидуална и колективна права и интересе 

грађана, тако што врши општу контролу рада управе и јавних служби. О појавама незаконитог и 

неправилног рада којима се повређују права и интереси грађана, Грађански бранилац упозорава 

управу и јавне службе, упућује им препоруке и критике и о томе обавештава Скупштину 

општине и јавност. Полазећи од чињенице недостатка праксе и искуства Грађански бранилац се 

у свом раду ослањао и на Уставну повељу Државне зајееднице Србија и Црна Гора, Устав 

Републике Србије, Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Повељу 

о људским и мањинским правима и грађанским слободама, Закон о заштити права и слобода 

националних мањина и други. Посебан значај за поспешивање рада представљао је Протокол о 

сарадњи Покрајинског омбудсмана са општинским омбудсманима који је усвојен током 2005. 

године. 

                             Из наведеног се уочава да је надлежност Грађанског браниоца успостављена 

доста уопштено али и широко а то значи да је сваки од постављених грађанских бранилаца 

требао да личном иницијативом сагледа све могућности за поступање у случајевима заштите 

права грађана. Недостатак праксе и искустава покушавао се надоместити праћењем стручне 

литературе као и едукацијом а где су посебан допринос давала студијска путовања у земље са 

много дужом традицијом и праксом у овој области. 

                             У вези са начином рада свакако да је у почетку било проблема у сагледавању 

како и на који начин би се могла најбоље оставривати функција коју је имао грађански бранилац. 

У првом реду неспорно је да су грађани упућивани да се обраћају грађанском бранбиоцу у 

случају да већ постоји коначни управни акт, односно да су исцрпљена сва правна средства за 

отклањање повреде у вези које се грађанин обраћа. 

                              Највећи број притужби којима су се грађани обраћали био је усмен. Тако на 

пример наводимо да је од укупно евидентираних 286 обраћања у 2005.-ој години, број притужби 

био 91 а од којег броја је 90 поднето усмено а само у једном случају је обраћање притужбом 

било у писменом облику. То говори о чињеници да велики број грађана није вичан да у 

писменом облику се обрати у вези са заштитом својих права и да им много више одговара 

усмено обраћање. При томе треба имати у виду да је у великом броју случајева целисходније и за 

само поступање да се саслушају наводи грађанина у вези повреде права, јер грађани недовољно 

познају начин функционисања правног система те се често превише осврћу на небитне 

чињенице а неке веома важне и битне потпуно изоставе. Посебна је приблем када грађанин који 

не разуме стручно правну терминологију уопште ни не може да схвати неке делове поступања 

надлежног органа нити последице истог. Недовољном разумевању грађана доприносе често и 

неадекватна образложења појединих аката којима је одлучено о њиховим правима па често 

грађани ни не разумеју који од неколико аката у поступку имају већи или мањи значај. Све то 

говори у прилог чињеници да треба уважити значај усменог обраћања а посебно када су неке 

категорије грађана у питању а као што су неписмени, необразовани и неинформисани грађани. 

Ову чињеницу треба имати у виду и у случајевима када се помаже грађанину да се обрати 

другим надлежним институцијама (Заштитник грађана, Покрајински омбудсман и други), 

односно када се узима изјава у записник или сачињава службена белешка. То у сваком случају 

олакшава и поступање ових органа. У прво време притужбе су се односиле на непоступање 



службеног лица, неадекватно поступање, спорост и неефикасност у решавању захтева, 

неизвршавање правоснажних и извршних решења. 

                              Обзиром на наведене чињенице те такође и чињеницу да је једном броју 

грађана потребно релативно више времена да објасне свој проблем грађански бранилац је у 

првим годиунама свог рада сво радно време био отворен према грађанима односно примао 

странке. 

                              По питању рада Грађанског браниоца или Заштитника грађана, како је назив 

промењен новим Законом о локалној самоуправи, може се констатовати да је број грађана који се 

обраћају овој институцији у сталном порасту, тако да је сада достигао и премашио број од 1000. 

То не значи да је свако обраћање директно усмерено за поступање по притужби већ се ради и о 

другим случајевима као на пример узимање притужбе као изјаве у записник или службену 

белешку и прослеђивање исте надлежним институцијама. 

                              По питању поступања по притужбама грађана грађански бранилац је  у великој 

мери полазио од одредаба Закона о општем управном поступку. 

                               Треба истаћи и чињеницу да је рад грађанског браниоца, однсно заштитника 

грађана у великој мери био оптерећен обраћањима грађана у време када у општини Бачка Топола 

није функционисала склужба правне помоћи. Тај проблем се одражава двоструко, јер са једне 

стране обраћање грађана је било везано за питања која нису из надлежности грађанског 

браниовца (састављање поднесака и друго) а са друге стране у случајевима када би грађански 

бранилац упуто грађанина да у вези са повредом права мора да поднесе одговарајући захтев, 

приговор или жалбу у случајевима када се радило о грађанима који су лошијег имовног стања и 

немају средстава за адвоката, односно сами не умеју да саставе поднесак, заштита њихових 

права се није могла фактички остварити. То указује на чињеницу да је за потпуну заштиту права 

грађана у великом броју случајева неопходно поред институције локалног омбудсмана у 

једницама локалне самоуправе успоставити и функционисање службе правне помоћи, односно 

обезбедити правну помоћ за угрожене категорије грађана. Овде желимо као позитиван пример да 

наведемо програм за бесплатно заступање који је Покрајински секретаријат за локлану 

самоуправу спроводио заједно са Каталонским омбудсманом. Сигурно да ово питање заслужује 

посебну пажњу и адекватно решење. 

                                У вези са радом грађанског браниоца у општини Бачка Топола већ у почетку 

рада се појавила идеја о томе да је на одређени начин рад ове институције потребно максимално 

приближити грађанима. Имајући у виду да опшштина Бачка Топола има 23 насељена места 

организована у 15 месних заједница те да је територијална разуђеност релативно велика и да је 

саобраћајна повезаност за поједина насељена места веома лоша, увидело се да би било потребно 

да се обезбеди и излазак и пријем грађана и по насељеним местима. Овде треба имати у виду да 

је највећи број грађана који се обраћају веома лошег имовног стања те да понекад немају 

средстава ни за аутобуску карту до средишта општине, односн да им то временски одузме и цео 

дан. Сходно томе од 2010. године се уводи пракса пријема грађана у седиштима месних 

заједница те се на основу досадашње праксе можемо оценити да је ова пракса дала позитивне 

резултате и то делом што су добили могућност обраћања грађани који до тада нису били у тој 

ситуацији а са друге стране повећан је и број обраћања где у појединим случајевима имамо и 

преко тридесет грађана по једном изласку. Ова пракса се током година развија тако да је сада 

већина месних заједница прихватила наведену сарадњу. 

                                По питању неких нових метода рада треба навести иницијативе за сарадњу 

које су упућене цивилномн сектору као и школама. У вези са цивилним сектором (удружења 

грађана, невладине организације и др) одазив је био релативно слаб а то значи да се на овој 

иницијатитви треба и даље радити. Сличан је случај и по питању сарадње са школама где смо 

сматрали да је целисходно да завршним генерацијама средњих школа организујемо посебна 

предавања о заштити права. Сматрамо да је ова циљна категорија веома интересантна обзиром 



да су већ пунолетни и по завршетку школе треба да се отисну у живот, било тако што ће 

наставити учење, запослити се код неког послодавца или сами као предузетници покренути неки 

свој посао. У саком од три наведена случаја сматрамо да је веома битно да буду упознати са 

својим правима и начинима како да их остваре односно заштите. 

                             Од посебног значаја за рад и функционисање грађанског баниоца односно 

заштитника грађана је и питање везано за подношење годишњег извештаја. Годишњи извештај 

има вишеструки значај а највећи се огледа у томе што је то прилика да се грађански бранилац, 

односно заштитник грађана обрати скупштини а тиме и јавности у вези са свим питањима од 

значаја за његов рад а тиме и заштиту права грађана. Одборници скупштине општине тиме на 

најнепосреднији начин стичу увид у рад ове институције (у границама омеђеним поверљивошћу 

у поступању) а јавност такође. Посебан значај има део извештаја који се односи на питање 

правне сигурности грађана и стање људских права. У суштини значај извештаја огледа се и у 

томе што представља својебрстан путоказ Скупштини општине у ком правцу треба да усмерава 

своје активности да би се на овом плану постигли бољи резултати. Сходно усвојеним 

принципима о извештају се не гласа. 

                             Поред извештаја о раду обраћање јавности може бити и непосредно, односно да 

се локални омбудсман непосредно обрати јавности, било саопштењем, било на други начин. 

Позитивна је чињеница да је новом одлуком (Одлука о заштитнику грађана која је објављена 

у ,,Службеном листу општине Бачка топола, број:6/09) утврђена обавеза јавних гласила која се 

делимично или у целини финансирају из буџета општине, да на захтев заштитника грађана 

морају објавити саопштење које је упућено јавности. То се на пример десило приликом осуде 

националистичких графита. Поред тога обраћање јавности путем средтсва јавног информисања 

(у општини Бачка Топола сада функционишу 4 медијске куће) могуће је везано за поједине теме 

(као на пример: насиње у породици, заштита деце, заштита угрожених категорија и друго) или 

када је то везано за упознавање јавности са одређеним питањима заштите њихових права 

(случајеви интернет превара, питањима застарелости потраживања и друго). У сваком случају се 

може констатовати да је наступ у медијима веома потребан и пожељан не само са аспекта 

информација о раду локалног омбудсмана већ и ради спречавања повреда права грађана и 

њихових интереса а стакође и информисања о могућностима заштите права. Може се 

констатовати да је после одређених медијских наступа дошло до повећаног броја обраћања 

грађана у вези са одређеним питањима, односно да имамо сазнања да је један број грађана 

захваљујући информацијама које смо давали путем медија успео самостално да  обезбеди 

заштиту својих права и интереса. У сваком случају сматрамо да је веома битно да се и 

превентивно делује како не би ни долазило до повреде права грађана јер је то и за грађане много 

повољније него да када се повреда деси да улазе у посебне процедуре за заштиту својих права.                                

Неки од ових медијских наступа били су повезани и са активностима Заштитника грађана 

Републике Србије или Покрајинског омбудсмана АП Војводине и то када смо ценили да је 

потребно грађанима и на локалним медијима скренути пажњу на одређена питања односно 

упутити их како да своја права што ефикасније заштите. То се између осталог односило и на 

питања тзв: двоструког опорезивања предузетница на породиљском одсуству, оставривање права 

на здравствену заштиту деце непосрдно на основу Закона а невезано од уплате доприноса 

носиоца осигурања, односно његовог послодавца. У наведеним случајевима грађани су били 

задовољни добијеним информацијама односно тиме што смо им помогли да своја права остваре 

односно заштите поготово ако се има у виду чињеница да су се надлежни органи у овим 

случајевима неодговарајуће односили према странкама и да су имали доста тврдокоран став у 

вези са овим питањима на штету грађана. Нажалост доста је примера и да грађани нису 

поступили сходно нашим указивањима у вези са одређеним питањима те се услед тога дешавало 

да њихова права буду повређена или да се не могу на одговарајући начин заштитити. То се 

посебно огледало у случајевима када су своја лична документа неопрезно позајмљивали трећим 



лицима (посебно су једнои време биле присутне појаве закључивања уговора код мобилне 

телефоније где су поједини грађани оштећени до око 200.000,00 динара) или у случајевима 

претераног одуговлачења у поступању а као што је на пример код пореске управе или у питању 

РТВ претплате и друго. Наведно говори у прилог размишљању да је на овом плану, односно 

информисању и едукацији грађана потребно радити много више него до сада. Грађани треба да 

су што је могуће више информисани о својим правима и начинима како да их заштите јер ће то 

као последицу, између осталог, имати и притисак на управу да много боље и ефикасније ради а 

на основу закона и у интерсу грађана. 

                              У циљу поспешивања рада управе и њеног преображаја у стварни сервис 

грађана сматрамо да је од посебног значаја што је Скупштина опшптине Бачка Топола усвојила 

Кодекс добре управе као ,,кровни документ,, у нашој општини за наведена питања, те да се тај 

документ налази и на сајту општине Бачка Топола. Тај докуимент пружа сваком грађанину 

могућност да на прави начин спозна своја права и механизме за њихову заштиту те такође и 

правила понашања а са друге стране у управи ствара сазнање о томе како и на који начин треба 

да поступају према грађанима и у односу на њихова права. У том погледу у току је и сагледавање 

питања функционисања службе правне помоћи и могућности да се рад те службе унапреди, 

однсоно да се сходно томе изради предлог измена аката и исти предлози упуте надлежним 

органима на усвајање. 

                                  У досадашњем раду локалног омбудсмана у општини Бачка Топола проблем 

који је уочен представља недостатак сарадника и то било да је реч о заменику или стручном 

сараднику. Рад само једног лица не може бити задовољавајући по питању да се у сваком случају 

спроведе потпуна процедура која је предвиђена прописима. Из тог разлога се доста често 

прибегава поједностављивању процедуре и једноставнијим решењима. Без обзира на чињеницу 

да нашу институцију не сматрамо новим органом управе који треба да робује процедурама ,ипак 

се правила морају поштовати па и одеређене процедуре јер њихово поједностављивање ствара 

неке друге проблеме. У том смислу у току су сагледавања могућих решења уважавајући 

ограничења која постоје а која се огледају у првом реду у ограничењима буџета. Стога су 

размишљања усмерена ка решењима у виду заједничке институције са суседном општином 

Мали Иђош или са заједничким стручним сарадником са службом правне помоћи. Но ова могућа 

решења нису још довољно сагледана, тако да је рано изјашњавати се у вези са истима. У сваком 

случају имајући у виду број и структуру становништва наше општине мора се обезбедити 

ефикасније функционисање институције локалног омбудсмана. У том смислу надамо се да ћемо 

наићи на разумевање локалне самоуправе. 

 

                                Закључно разматрање 
                                Имајући у виду период од есет година рада и функционисања локланог 

омбудсмана у општини Бачка Топола сматрамо да се може рећи да је наведена институција у 

пуној мери оправдала своје постојање.Без обзира на недостатак праксе, избором два 

дипломирана правника са богатим искуством у области управе, правосуђа, привреде, 

функционисању локалне самоуправе и остваривању права грађана, допринело је добрим 

резултатима у раду. То указује на чињеницу да је избор одогварајућег стручњака неопходан 

услов за успешно функционисање ове институције. 

                                 Чињеница да је у општини Бачка Топола пре десет година почео са радом 

први омбудсман у Републици Србији чини нас поносним али и ствара обавезу да и даље будемо 

носиоци и лидери развоја ове институције као и демократских институција и процеса уопште. 

 

                                                                                                                   Миладин Нешић 

                                                                                                                 Заштитник грађана         

                                                                                                              општине Бачка Топола 
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A SZERB KÖZTÁRSASÁG OMBUDSZMANJÁNAK  

EDDIGI TAPASZTALATAI 

 

                          Bevezető megjegyzések 

                          A Szerb Köztársaság, illetve Szerbia és Montenegro volt államközösségének első 

ombudszmanja  Topolya községben kezdte meg munkáját, 2003. április 01-én, vagyis tíz évvel ezelőtt. 

A Szerb Köztársaság Parlamentje ugyanis még 2002. február 14-én meghozta A helyi önkormányzatról 

szóló törvényét (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/9. szám). Az említett törvény 126. szakasza 

felhatalmazza a helyi önkormányzatokat (községeket és városokat) polgári jogvédő (ombudszman), 

mint független és önálló szerv alapítására. Az említett, törvényes felhatalmazás alapján, Topolya 

Községi Képviselő-testülete, annak 2003. március 28-i ülésén meghozta határozatát a polgári 

jogvédőről (ombudszmanról), mely megjelent Topolya Község Hivatalos Lapjának 2003/1. számában. 

A Községi Képviselő-testület ugyanezen ülésén, Bábi Attila, a Községi Képviselő-testület elnökének 

javaslatára, polgári jogvédőként Csernik Dénes okleveles jogász, topolyai lakost nevezték ki, öt éves 

megbízatási időszakra, 2003. április 01-i hatállyal. A hivatalba helyezett polgári jogvédő működését a 

Községi Képviselő-testület által hozott okiratok szerint kezdte meg, mégpedig 2003. április 01-én.  Az 

elmondottakból eredően, s a rendelkezésre álló adatok alapján, ez volt Szerbia és Montenegro volt 

államközösségének első ombudszmanja, mindkét tagállamot és minden hatósági szintet figyelembe 

véve. Az igazság kedvéért el kell mondanunk hogy ilyen intézmény alapítói határozatainak némelyikét 

még 2003. március 28. előtt is meghozták, illetve a Topolya Községi Kévpiselő-testülete 

határozathozatalának dátuma előtt. Tekintettel azonban arra hogy nem rendelkezünk megfelelő és teljes 

adatokkal ebben a kérdésben, ezért ezzel itt nem foglalkozunk hanem ez valamely jövőbeli 

megvitatásra marad, Egyben megemlítenénk hogy a tárgyalt intézmény alapítását illető, meghatározott 

kezdeményezések, indítványozások még korábban történtek (pl. Egeresi Sándor képviselő, topolyai 

lakos, még a kilencvenes évek elején a parlament előtt indítványozta az ilyen intézményeket). 

                             El kell mondanunk hogy azokban az években fokozott tevékenységek folytak az ún. 

ellenőrzési – felügyeleti intézmények alapításával. A köztársasági szinten, Szerbia Köztársasági 

Parlamentje, annak 2005. szeptember 14-i ülésén meghozta A polgárok védőjéről szóló törvényét, mely 

által megalapították a poglári jogvédőt, mint független állami szervet, mely védi a polgárok jogait, 

ellenőrzi az államigazgatás szerveinek munkáját, a Szerb Köztársaság vagyoni jogainak és érdekeinek 

jogvédelmét ellátó szerv munkáját, valamint egyéb, közjogosítványokkal felruházott szervek, 

szervezetek, vállalatok és intézmények munkáját, s gondoskodik az emberi jogok és szabadságjogok 

védelméről és előmozdításáról. Továbbá, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, annak 2002. 

december 23-i ülésén meghozta A tartományi ombudszmanról szóló határozatát, mely megjelent 

Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjának 2002/23. számában. Az említett határozat 

megalapította a tartományi ombudszmant, mint független és önálló szervet, mely gondoskodik minden 

személy emberi jogának és szabadságjogának védelméről és előmozdításáról, s melyeket az alkotmány 

és az érvényben levő előírások szavatolnak, emellett védi az emberi jogokat és szabadságjogokat a 

tartományi és községi közigazgatás, s az igazgatási és közjogosítványokkal felruházott szervezetek és 

közszolgálatok általi jogsértésektől, s melyek alapítója a tartomány vagy a község. Úgyszintén meg kell 

jegyezni hogy a polgári jogvédőről szóló határozatokat, melyekkel megalapítják a helyi ombudszman 

intézményét igen gyorsan meghozták: Leskovacon, Kragujevacon, Becskereken, Szabadkán, 

Zomborban, Šabacon, Rakovicán és Vlasotinceben. Az említett okiratokon kívül, a polgárjogok 

védelmét illető, különös jelentőséggel bír A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 



törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/120. szám). Az egészségvédelemről szóló törvény  (SzK 

Hivatalos Közlönye, 2005/101. szám)  megállapította a páciensek jogvédőjét, habár el kell mondanunk 

hogy a téves elgondolás miatt, ezen intézmény nem hozott látható eredményeket. Minden esetre, 

megállapíthatjuk hogy 2000 után fokozott tevékenységek időszaka következett, a polgárjogok 

védelmével foglalkozó intézmények alakítását illetően. 
 

                             Hatáskör és a munka módja 

                             A hatáskör kérdésében el kell mondanunk hogy a polgári jogvédő, ténykedése 

közben, elsősorban A helyi önkormányzatról szóló törvény 126. szakaszának rendelkezéseiből indult ki, 

melyben előirányozták hogy a polgári jogvédő (ombudszman) védelmezi a polgárok egyéni és 

csoportos jogait és érdekeit, oly módon hogy általános ellenőrzést folytat az igazgatás és 

közszolgálatok munkáját illetően. A törvénytelen és szabálytalan működés jelenségeiről, melyek a 

polgárok jogait és érdekeit sértik, a poglári jogvédő figyelmezteti az igazgatást s a közszolgálatokat, 

ajánlatokat és bírálatokat küld s erről értesíti a Községi Képviselő-testületet és a nyilvánosságot.  A 

gyakorlat és a tapasztalat hiányának tényéből kiindulván, a polgári jogvédő munkájában Szerbia és 

Montenegro alkotmányára, a Szerb Köztársaság alkotmányára, az Európai emberi és szabadságjogok 

védelmi egyezményére, Az emberi és kisebbségi jogokról és polgári szabadságjogokról szóló 

egyezményre, A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvényre s 

egyebekre támaszkodott. A munka ösztönzésének szempontjából külön jelentőséggel bírt A tartományi 

ombudszman községi ombudszmanokkal való együttműködéséről szóló protokollja, melyet 2005. 

folyamán fogadtak el. 

                             Az elmondottakból szembe tűnik hogy a polgári jogvédő illetékességét eléggé 

általánosítva, viszon széles körben alakították ki, mely azt jelenti hogy a hivatalba helyezett polgári 

jogvédők mindegyikének személyes kezdeményezéssel kellett áttekintenie az eljárás minden 

lehetőségét a polgárjogok védelmének esetében. A gyakorlat és tapasztalat hiányát megpróbálták a 

szakirodalom figyelemmel kísérésével valamint képzéssel pótolni, mely utóbbi esetben különös 

hozzájárulást nyújtottak az e téren sokkal régebbi hagyománnyal és gyakorlattal rendelkező országokba 

vezető tanulmányutak.  

                             A munka módjával kapcsolatban mindenképp elmondhatjuk hogy kezdetben gondok 

merültek fel annak áttekintésében hogyan s mely módon lehetne legjobban megvalósítani a polgári 

jogvédő feladatkörét.  

Elsősorban vitathatatlan hogy a polgárokat utasították a polgári jogvédőhöz fordulásra, amennyiben 

ügyükben már létezik végleges igazgatási okirat, illetve hogy minden jogi eszközt kimerítettek a polgár 

keresetének tárgyát képező jogsértés elhárítására.  

                              A polgárok kereseteit képező, legszámosabb panasz szóban érkezett. Így például 

elmondhatjuk hogy a 2005-ben nyilvántartásba vett 286 keresetből 91 panasz volt, s melyből 90-et 

szóban s csak egyetlen esetben élt a panaszos írásos formával. Mindez azt bizonyítja hogy számos 

polgár nem szokott hozzá jogai védelmének a polgári jogvédőhöz írásos módon benyújtott keresetéhez, 

s hogy sokkal inkább megfelel a szóbeli kereset. Emellett figyelembe kell venni hogy az esetek 

nagyobb részében az eljárás tekintetében is célravezetőbb a polgárok állításainak kihallgatása a 

jogsértésekkel kapcsolatban, hiszen a polgárok nem eléggé ismerik a jogrendszer működését, ezért 

gyakran túl sokat térnek ki a lényegtelen tényekre, s némely igen fontos, lényeges tényeket teljesen 

elhagynak. Külön gondot jelent mikor a polgár nem érti a jogi szaknyelvet egyáltalán nem képes az 

illetékes szerv eljrása bizonyos részeinek megértésére, sem pedig ennek következményeire.  A polgárok 

elégtelen hozzáértéséhez gyakran egyes okiratok nem megfelelő indoklásai is társulnak, melyekkel e 

polgárok jogairól döntöttek, ezért a polgár gyakran nem is érti hogy az eljárásban forgó, néhány okirat 

közül melynek van nagyobb vagy kisebb jelentősége. Mindez azon tény javára szól hogy fenn kell 

tartani a szóbeli keresetek fontosságát, különösképpen amikor bizonyos csoportokról van szó, mint az 

írástudatlanok, képzetlenek és rosszul értesült polgárok. E tényt figyelembe kell venni azon esetekben 



is, amikor a polgárnak segítséget nyújtanak, oly módon, mikor más illetékes intézményhez irányítják 

(polgári jogvédő, tartományi ombudszman s egyebek), illetve mikor jegyzőkönyvezik nyilatkozatát, 

vagy hivatalos jegyzet készül. Ez minden esetben megkönnyíti az említett szervek eljárását is. 

Kezdetben a panaszok tárgya a hivatalos személyek eljárásának elmaradása, vagy nem megfelelő 

eljárása, az igénylések megoldásának lassúsága és hatékonyságának hiánya, illetve a jogerős s 

végrehajtandó végzések folytáni cselekvés elmaradása volt.    

                              Tekintettel az említett tényekre, s úgyszintén azon tényre hogy a polgárok egy 

részének viszonylag több időre van szüksége  az illető gondok bemutatására, a polgári jogvédő 

működésének első éveiben, teljes munkaideje alatt készen állt a polgárok, illetve ügyfelek előtt.  

                              A poglári jogvédő, vagy polgárok védője munkájának kérdésében, ahogyan ezen 

elnevezést A helyi önkormányzatról szóló, új törvényben megváltoztatták, megállapítható hogy a jelen 

intézménynél keresetet benyújtó polgárok száma állandó növekedésben van, úgyhogy máig elérte majd 

meghaladta az 1000-t. Mindez nem azt jelenti hogy minden kereset közvetlenül folyamodvány folytán 

való eljrást eredményezne hanem más esetek is előfordulnak, mint például a panasz jegyzőkönyvezett 

vagy hivatalos jegyzetbe iktatott, nyilatkozatként való vétele, az illetékes intézményekhez való 

továbbítás végett.  

                              A polgárok panaszai folytán indítandó eljárások kérdésében, a polgári jogvédő 

nagymértékben Az általánso igazgatási eljárásról szóló törvény rendelkezéseiből indult ki.  

                               Ki kell hangsúlyoznunk azon tényt is, mely szerint a polgári jogvédő, illetve 

polgárok védőjének munkája nagymértékben terhelt a polgárok oly időben indított keresete, mikor 

Topolya községben nem működött a jogsegély-szolgálat. E gond kétszeresen tűnik fel, hiszen egyfelöl 

a polgárok keresetei a polgári jogvédő illetékességébe nem tartozó kérdésekről szóltak 

(folyamodványok összeállítása stb), másfelöl azon esetekben mikor a polgári jogvédő a polgárt, 

jogainak sérülése miatt, megfelelő igénylés, óvás vagy panasz benyújtására utasította volna,  a 

gyengébb anyagi helyzetben levő polgárok nem rendelkeznek ügyvédi költségekre szánt eszközökkel, 

illetve, segítség nélkül nem képesek folyamodványt írni, úgyhogy ezek jogvédelmét ténylegesen nem 

valósíthattuk meg. Mindez arra a tényre mutat hogy a polgárjogok teljes védelme érdekében, az esetek 

nagy számában, a helyi ombudszman intézménye mellett, a helyi önkormányzatoknál elkerülhetetlen a 

jogsegély-szolgálat megalakítása, illetve jogsegélyezést biztosítani a polgárok veszélyeztetett 

csoportjainak részére. Itt, kedvező példaként megemlítenénk az ingyenes jogi képviselet programját, 

melyet a Tartományi Helyi Önkormányzati Titkárság bonyolított le, Katalónia ombudszmanjával 

együtt. Bizonyos hogy e kérdés külön figyelmet és megfelelő megoldást érdemel.  

                                A polgári jogvédő Topolya községben való működésével kapcsolatban, már e 

dolgozat elején megjelent azon ötlet mely szerint e szerv működését szükséges a poglárokhoz lehető 

legjobban közelíteni. Tekintettel arra hogy Topolya községnek 23 helysége van, mely 15 helyi közösséget 

alkot, s azt hogy területi tagoltsága viszonylag kifejezett,  s hogy a bizonyos helységek közlekedési 

összeköttetése igen gyenge, beláttuk hogy szükség mutatkozik a terepi kiszállásra, s a polgárok 

településeken való fogadására. Itt szem előtt kell tartanunk hogy a keresettel élő polgárok legnagyobb 

száma igen gyenge anyagi helyzetben volt, s néha nem áll rendelkezésükre a község székhelyéig 

közlekedő buszra szóló jegyhez szükséges pénzeszköz sem, illetve hogy a polgárok számára minden 

ilyen kereset legtöbbször egy elveszett napot jelent. Ebből kiindulván,  2010-től bevezettük a polgárok 

helyi közösségek székhelyén való fogadásának gyakorlatát, ezért az eddigi gyakorlat alapján, úgy 

ítélhetjük hogy e gyakorlat kedvező eredményeket hozott, mégpedig részben azért mert oly polgárok is 

folyamodási lehetőséget kaptak, akiknek  a folyamodvány benyújtása addig nem állt módjukban, s 

másfelöl megnövekedett a benyújtott keresetek száma is, hiszen egyes esetekben több mint harminc 

polgár él folyamodvánnyal egy-egy kiszállás alkalmával. E gyakorlat az évek folyamán fejlődik, úgyhogy 

mostanra a helyi közösségek többsége elfogadta az említett együttműködést. 

                               Az új munkamódszerek kérdésében, említenünk kell az együttműködés iránti 

kezdeményezéseket, melyeket a civil szféra, valamint az iskolák iránt nyújtottak be. A civil szektor 



részéről (polgári egyesületek, nemkormányzati szervezetek és egyebek) a visszhang viszonylag gyenge 

volt, mely azt jelenti hogy ezen kezdeményezésen a továbbiakban is dolgoznunk kell. Hasonló helyzet 

állt elő az iskolákkal való együttműködésnél, ahol úgy véltük, célszerű hogy a középiskolák végzős 

korosztályainak külön jogvédelmi előadásokat szervezzünk. Úgy véljük hogy e célcsoport igen 

érdekes, tekintettel arra hogy már nagykorúak, s az iskoláztatás végével az életbe rugaszkodnak, akár a 

tanulás folytatásával, vagy egy munkáltatónál való elhelyezkedéssel, esetleg önállóan, mint vállalkozók 

üzletnyitással. Úgy véljük hogy a három említett eset mindegyikében igen lényeges hogy a fiatalokat 

megismertessük jogaikkal, s ezek megvalósítási, illetve védelmi módjaival.  

                             A pogárok védője, illetve a polgári jogvédő munkája és működése szempontjából 

külön jelentőséggel bír az évi jelentés benyújtásának kérdése is. Az évi jelentésnek többféle jelentősége 

van, melyek közül a legnagyobb hogy a polgári jogvédőnek alkalma nyílik hogy a községi képviselő-

testülethez, s ezáltal a nyilvánossághoz forduljon, a munkája szempontjából lényeges, valamennyi 

kérdést, s ezzel a polgárjogok védelmét illetően. A községi képviselő-testület képviselői, s szintúgy a 

nyilvánosság így a legközvetlenebb módon betekintést nyernek ezen intézmény ténykedésébe (az 

eljárás bizalmassága által szabott határok között). Különösen lényeges a jelentéstétel polgárok 

jogbiztonságáról és emberi jogok helyzetéről szóló része. Lényegében, a jelentéstétel jelentősége 

azáltal mutatkozik meg, hogy sajátságos útmutatót képez a községi képviselő-testület részére, avégett 

hogy mely irányban szükséges tevékenységeit átirányítani, hogy e téren jobb eredményeket érjenek el. 

A jelentéstétel elfogadott elveiből kiindulván, a jelentés tájékoztató formájú, szavazásra nem bocsátják. 

                             A munkáról való jelentéstétel mellett, a nyilvánosság megszólítása közvetlen is lehet, 

illetve olyan eset, mikor a helyi ombudszman közvetlenül a nyilvánossághoz fordul, közlemény vagy más 

tájékoztatás által. Kedvező tény hogy az új határozat (A polgári jogvédőről szóló határozat, mely megjelent 

Topolya Község Hivatalos Lapjának 2009/6. számában) megállapítja a részben vagy egészben községi 

költségvetésből támogatott köztájékoztatási eszközök azon kötelezettségét hogy a polgári jogvédő igénylésére 

a nyilvánossághoz szóló nyilatkozatot jelentessenek meg. Ilyen eset például a nacionalista falfirkák 

elítélésekor történt. Emellett, a nyilvánosság  köztájékoztatási eszközök általi megszólítása (Topolya 

községben jelenleg négy médiaház működik) bizonyos tárgykörökben lehetséges (például: családon belüli 

erőszak, gyermekvédelem, veszélyeztetett csoportok védelme, s egyebek) vagy a nyilvánosság bizonyos 

kérdésekről való, jogvédelmi tájékoztatásával kapcsolatos esetekben (világhálós csalások, a követelések 

elévülésének kérdése stb). Minden esetben megállapíthatjuk hogy a médiumokban való szereplés igen 

szükséges és kívánatos nemcsak a helyi ombudszman munkájáról szóló tájékoztatás szempontjából hanem a 

polgárjogok és érdekek sérüléseinek meggátlása, úgyszintén a jogvédelem lehetőségeiről szóló tájékoztatás 

végett. Megállapíthatjuk hogy bizonyos, médiumokban történt közszerepléseket követően, a polgárok 

nagyobb számú keresetei érkeztek bizonyos kérsdésekben, illetve értesüléseink vannak arról hogy a polgárok 

bizonyos hányada a médiumokból szerzett értesülések folytán, önállóan védte meg jogait és érdekeit.  Minden 

esetre úgy véljük hogy a megelőzés jellegű ténykedés igen fontos, a polgárjogok sérülésének elkerülése 

végett, hiszen a polgárok részére is sokkal kedvezőbb a megelőzés, minthogy jogsértés esetén külön 

jogvédelmi eljárásokban kell résztvenniük. Az említett médiumokban való közszereplések némelyike a Szerb 

Köztársaság polgári jogvédőjének vagy Vajdaság AT tartományi ombudszmanjának ténykedésével állt 

kapcsolatban, mégpedig amikor úgy véltük hogy szükség mutatkozik a polgárok figyelmének a helyi 

médiumok általi felkeltésére is, bizonyos kérdésekben, illetve a leghatékonyabb jogvédelem iránti 

útmutatásra. Ez többek között a szülési szabadságon levő vállalkozó hölgyek kettős adóztatásának, a 

gyermekek betegbiztosításra való jogának közvetlenül a törvényen alapuló, járuléktól független 

megvalósításának kérdéseiről szólt. Az említett esetekben a polgárok elégedettek voltak a tájékoztatással, 

illetve azzal hogy segítséget nyújtottunk részükre, jogaik megvalósításában, illetve védelmében, különösen 

amennyiben szem előtt tartjuk hogy az illetékes szervek ezen esetekben felelőtlenül viselkedtek az ügyfelek 

iránt s hogy eléggé nyakas álláspontra helyezkedtek, az említett kérdésekkel kapcsolatban, a polgárok kárára. 

Sajnos sok olyan példa is előfordul hogy a polgárok, bizonyos kérdésekben nem az útmutatásunk szerint 

jártak el, ebből kifolyólag megtörténhetett hogy jogaik sérülést szenvedtek vagy megfelelő módon nem 



védhettük meg ezeket. Ez különösen megmutatkozott azokban az esetekben amikor személyes okiratokat 

gondatlanul kölcsönözték más személyeknek (egy időben különösen gyakoriak voltak a mobiltelefon-

szolgáltatókkal kötött szerződések, melyek során egyes polgárokat kb 200.000,00 dinárral is megkárosítottak) 

vagy a cselekvés halogatásának esetében, mint például az adóhatóság vagy az RTV-előfizetés stb. esetében. 

Az elmondottak azon gondolatsor helyénvalóságáról szólnak hogy e téren, illetve a polgárok tájékoztatása és 

képzése területén az eddigieknél jóval több munkára van szükség. A polgárokat lehetőleg minél többet kell 

tájékoztatni jogaikról és ezek védelmének módjáról hiszen ennek következménye, többek között az 

igazgatásra is nyomást gyakorol, annak érdekében hogy sokkal helyénvalóbban és hatékonyabban működjön, 

a törvény alapján s a polgárok érdekében.  

                              Az igazgatás munkájának ösztönzése s ennek a polgárok részére valódi szolgáltatóvá való 

átalakítása végett, úgy véljük hogy különös jelentőséggel bír hogy Topolya Községi Képviselő-testülete 

elfogadta A jó közigazgatás kódexét, mint ,,ernyőt” községünk említett kérdéseinek összefoglalójaként, így 

ezen okirat megtalálható Topolya községi honlapján is. Ezen okirat minden polgár részére lehetőséget nyújt 

arra hogy valódi módon ismerje meg jogait és az ezek védelméhez szükséges mechanizmusokat, emellett a 

viselkedési szabályokat is, másfelöl, az igazgatás részére mintát mutat arra hogyan s mi módon kell eljárni a 

polgárokkal, ezek jogaitól függően. Ezen szempontból folyamatban van a jogsegély-szolgálat működési 

kérdéseinek áttekintése, s annak lehetősége hogy az említett szolgálat munkáját előmozdítsák, illetve hogy 

ebből kiindulván, okiratok módosítására vonatkozó javaslatot dolgozzanak ki, s ezen javaslatokat, elfogadás 

végett, eljuttasák az illetékes szervekhez.  

                                  Topolya községi ombudszmanjának eddigi ténykedésében tapasztalt gond a munkatársak 

hiánya, mégpedig akár helyettesről, akár szakmunkatársról legyen szó. Egyetlen személy munkája nem lehet 

kielégítő amennyiben minden tárgyban előírások által szabályzott, teljes eljárást kell lefolytatni. Ezen okokból 

eléggé gyakran folyamodunk az eljárás leegyszerűsítéséhez, s egyszerűbb megoldásokhoz is. Tekintet nélkül 

arra hogy intézményünket már nem tekintjük új igazgatási intézménynek, melynek az eljárások rabjaként kell 

működnie, mégis, a szabályokat tisztelni kell, így meghatározott eljárásokat is, hisz ezek leegyszerűsítése 

másfajta gondokat okoz. Ebben az értelemben, a lehetséges megoldások áttekintése folyamatban van, 

figyelembe véve a fennálló korlátozásokat, s melyek elsősorban a költségvetés korlátaiban mutatkoznak meg. 

Ezért, a megoldás keresése Kishegyes szomszédos községgel létesítendő, közös intézmény megalkotása, vagy 

a jogsegély-szolgálattal közös szakmunkatárs alkalmazása felé mutat. Ezen lehetséges megoldások egyelőre 

még nincsenek eléggé átgondolva, úgyhogy korai lenne ezekről véleményt mondani. Minden esetre, 

figyelembe véve a község lakosságának létszámát és összetételét, biztosítanunk kell a helyi ombudszman 

intézményénak hatékonyabb működését. Ebben az értelemben, reménykedünk hogy a helyi önkormányzat 

megértéssel fogad.  
 

                                Zárszó 

                                Tekintettel a Topolya község területén működő, helyi ombudszman munkájának és 

ténykedésének tíz éves időszakára, véleményünk szerint elmondhatjuk hogy az említett intézmény teljes 

mértékben igazolta létezését. Tekintet nélkül a gyakorlat hiányára, két okleveles jogász megválasztásával, 

akiknek bőséges tapasztalatuk volt a közigazgatás, igazságszolgáltatás, gazdaság, a helyi önkormányzat 

működése és a polgárjogok megvalósítása területén, hozzájárultak a munka kedvező eredményéhez. Mindez 

azon tényre mutat hogy a megfelelő szakember megválasztása elengedhetetlen feltétele a tárgyalt intézmény 

sikeres működésének.  

                                 Tény hogy Topolya községben tíz éve kezdte működését a Szerb Köztársaság első 

ombudszmanja, s ez büszkeséggel tölt el bennünket, azonban kötelezettséggel is jár, aziránt hogy ezen 

intézmény fejlődésének, valamint a többi intézménynek s demokratikus folyamatoknak továbbra is hordozói s 

elöljárói legyünk.   

                                                                                                                    Nešić Miladin,   

                                                                                                                    Topolya község         

                                                                                                                   polgári jogvédője 



 

Predlog Deklaracije ULOSa  

10.05.2013, Backa Topola 

 

 

• Nastavak unapredjenja i jacanje institucije lokalnih ombudsmana u Srbiji, kroz 

kontinuiranu razmenu iskustava sa institucijama ombudsmana na svim nivoima u Srbiji, 

kao i kroz saradnju sa nacionalnim i medjunarodnim institucijama i organizacijama, kao i 

organizacijama civilnog drustva koje se bave zastitom ljudkih prava. 

• Sirenje iskustava u radu lokalnih ombudsmana na jedinice lokalne samouprave koje 

nemaju ustanovljenu instituciju ombudsmana, kao i sirenje mreze lokalnih ombudsmana 

preko Udruzenja lokalnih ombudsmana Srbije. 

• Unapredjenje komunikacije Udruzenja lokalnih ombudsmana Srbije sa relevantnim 

intitucijama u cilju upotpunjavanja zakonskog okvira koji uredjuje rad institucije LO, kao i u 

cilju unapredjivanja rada uprave;  

• Nastavak i unapredjenje regionalane i medjunarodne saradnje i razmene iskustava. 

• Unapredjivanje zastite ljudskih prava i dobre uprave, sa posebnim osvrtom na zastitu prava 

marginalizovanih drustvenih grupa. 

 

 

 



 

Szerbia Helyi Ombudszmanjai Egyesülete kiáltványának javaslata  

2013.05.10., Topolya 

 

 

• Szerbia helyi ombudszmanjai intézménye előmozdításának és erősítésének folytatása, Szerbia 

minden szintű ombudszmani intézményeinek folyamatos tapasztalatcseréje, valamint az 

országos és nemzetközi intézményekkel és szervezetekkel, illetve a civil társadalom emberi- 

jogok védelmével foglalkozó szervezeteivel  való együttműködés által. 

• A helyi ombudszmanok munkájában szerzett tapasztalatok terjesztése, oly helyi 

önkormányzatokban ahol még nincs megalapítva az ombudszman intézménye, valamint a 

helyi ombudszman-hálózat kiszélesítése Szerbia Helyi Ombudszmanjainak Egyesülete által. 

• Szerbia Helyi Ombudszmanjai Egyesülete értekezésének előmozdítása a lényeges 

intézményekkel, a helyi ombudszmanok intézményének működését szabályzó, jogi keret 

kiteljesítése, valamint az igazgatás működésének előmozdítása végett.   

• A regionális és nemzetközi együttműködés valamint tapasztalatcsere folytatása és 

előmozdítása. 

• Az emberi jogok védelmének és a jó közigazgatás előmozdítása, különös tekintettel a 

társadalom peremére sodródott csoportok jogvédelmére.  

 

 

 









                                                            REZIME 

                        Prva međunarodna konferencija lokalnih ombudsmana održana je u Bačkoj Topoli, 

Republika Srbija, u vremenu od 08.-og do10.-og maja 2013. godine. Konferencija je održana pod 

nazivom: ,,Značaj i uloga lokalnih ombudsmana,, a povodom 10 godina od početka rada lokalnog 

ombudsmana u Bačkoj Topoli koji je ujedno bio i prvi ombudsman u Republici Srbiji, odnosno 

tadašnjoj Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. 

                        Konferenciju su organizovali Opština Bačka Topola, Udruženje loklanih 

ombudsmana Srbije i Misija Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji. Konferenciju 

je otvorio šef Odseka za demokratizaciju misije OEBS Jan Lueneburg a u radu su učestvovali, 

pored lokalnih ombudsmana iz Republike Srbije, predstavnika republičkog i Pokrajinskog 

ombudsmana i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i 

učesnici iz Bosne i Hercegovine i Mađarske. 

                       Na konferenciji je prezentovano nekoliko radova vezanih za rad lokalnih 

ombudsmana u Republici Srbiji, odnosno vezano za rad ombudsmana u Bosni i Hercegovini i 

Mađarskoj. Prezentovani su i radovi koji se odnose na saradnju ombudsmana sa različitih nivoa 

vlasti kao i radovi koji se odnose na saradnju sa organima uprave, službama pravne pomoći i 

medijima. 

                       O prezentovanim radovima organizovana je diskusija u formi okruglog stola. 

                       Na kraju Konferencije učesnici su usvojili Deklaraciju Konferencije koja se odnosi na  

potrebu saradnje sa svim subjektima koji u radu lokalnih ombudsmana mogu doprineti boljoj i 

efikasnijoj zaštiti ljudskih, građanskih i manjijskih prava građana. 

                       O radu Konferencije sačinjena je foto i video dokumentacija a radovi učesnika 

konferencije kao i pozdravni govori, prezentovani su u ovom štampanom izdanju.                                                          



ÖSSZEFOGLALÓ 

 

                        A helyi ombudszmanok első, nemzetközi konferenciáját a Szerb Köztársaságban 

található Topolyán tartották, 2013. május 08. és 10. között. E konferenciát A helyi ombudszmanok 

jelentősége és szerepe elnevezéssel tartották, mégpedig a topolyai helyi ombudszman működése 

megkezdésének 10. évfordulóján, mely egyben a Szerb Köztársaság, illetve az akkori Szerbia és 

Montenegró államközösségének első ombudszmanja volt.   

                        E konferenciát Topolya község, Szerbia Helyi Ombudszmanjainak Egyesülete, s az 

EBESz Szerbiai Missziója szervezték, ezért a megnyitó beszéd az EBESz-misszió 

Demokratizálódási Ügyosztályának vezetőjétől, Jan Lueneburgtól hangzott el, míg a munkában, a 

szerbiai helyi ombudszmanokon, s a köztársasági és tartományi ombudszmanon, valamint a 

Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság képviselőin kívül 

bosznia-hercegovinai és magyarországi vendégek is részt vettek. 

                       A konferencián néhány Szerb Köztársaságban működő, helyi ombudszman, illetve a 

boszniai és magyarországi ombudszmanok működéséről szóló munkát mutattak be. Bemutatásra 

kerültek az ombudszmanok és a különböző hatósági szintek közötti együttműködést, valamint az 

igazgatási szervekkel, jogsegély-szolgálattal és médiumokkal való együttműködést tárgyaló 

munkák is. 

                       A bemutatott munkákról kerek asztal jellegű vitát rendeztünk. 

                       A konferencia végén a résztvevők elfogadták a konferencia kiáltványát, mely az 

összes oly jogalannyal való együttműködés szükségszerűségére vonatkozik, melyek a helyi 

ombudszmanok munkájában hozzájárulhatnak a polgárok emberi, polgári és kisebbségi jogainak 

jobb és hatékonyabb védelméhez.  

                       A konferencia munkájáról fényképanyag és videofilm-anyag is készült, míg a 

résztvevők munkáit, valamint az üdvözlőbeszédeket a jelen nyomtatott kiadványban tesszük közzé.                                                           



ZUSAMMENFASSUNG 

 

                       Die erste, internazionale Konferenz von lokalen Ombudsmanns war in Bačka Topola, 

Republik Serbien abgehaltet, inzischen Maj 08. bis 10. in Jahr 2013. Die Konferenz ist unter 

Benennung ,,Wichtigkeit und Rolle des lokalen Ombudsmanns,, bekannt, und zwar zum Jubiläum  

10 Jahren von die Tätigkeit des Ombudsmanns in Bačka Topola, welcher war zugleich der erster 

Ombudsman in Republik Serbien, bzw. in damaligen Staatengemeinschaft von Serbien und Monte 

Negro.  

                        Die Konferenz war organisiert von Gemeinde Bačka Topola, Verein von lokalen 

Ombudsmanns in Serbien, und der OSZE Mission in Serbien. Die Konferenz war geöffnet von Jan 

Lueneburg, Leiter des Demokratisierungsabteilung der OSZE, während in Arbeit haben lokalen 

Obudsleuten, sowie Staatlicher, Provinzialen Ombudsleuten, daneben Vertretern von Provinziales 

Sekretariat für Interregionalische Zusammenarbeit und Lokalen Selbstregierung, und Gäste von 

Bosnien und Ungarn teilgenommen.   

                       An die Konferenz waren einige Aufsätze vorgestellt, über die Arbeit von lokalen 

Ombudsleuten in Republik von Serbien, oder auch über Arbeit von Ombudsleuten in Bosnien und 

Ungarn. Vorgeselt waren auch arbeiten über Zusammenarbeit von Ombudsleuten an verschiedenen 

Machtstanden, gleichwie die Arbeiten über Zusammenarbeit mit den Verwaltungsorganen, und den 

Rechtshilfedienst, auch mit Medien.  

                       Über vorgestellten Aufsätzen war ein Rundtischdiskusion behaltet. 

                       Am Ende des Konferenz, die Teilnehmer haben die Declaration über die 

Notwendigkeit von Zusammenarbeit mit allen Subjekten die zum Arbeit beitragen können 

verabschieden, bzw. zugunsten menschlichen, bürgerlichen und minderheitlichen Rechtenschutz. 

                       Über die Arbeit des Konferenz ist Fotobild- und Videomateriell gefertigt geworden, 

doch die Aufsätze von Teilnehmern, sovie die Begrüssungsreden waren in diesen gedrückten 

Publikation angezeigt.                                                          



SUMMARY 

 

                       The first international conference of local ombudspersons was held in Bačka Topola, 

Republic of Serbia, during 08th to 10th of May 2013.  This conference has been held under title: 

10th Anniversary of Local Ombudspersons’ institution in Serbia, with theme Significance and Role 

of Local Ombudspersons, on the occasion of 10 years since the beginning of local ombudsman’s 

institution in Bačka Topola, which also was the first ombudsman in Republic of Serbia, or rather in 

former state union of Serbia and Montenegro.   

                        The conference was organized by the municipality of Bačka Topola, Association of 

Local Ombudspersons in Serbia, the OSCE Serbia Mission. The conference was officially opened 

by head of the OSCE Serbia Mission’s Democratization department, Mr. Jan Lueneburg, and the 

participants were, beside the local ombudspersons of Serbia, representatives of general and 

provincial ombudsmen and representatives of Provincial secretaryship of interregional cooperation 

and local self-government, also guests from Bosnia-Herzegovina and Hungary. 

                       On this conference, a number of essays were presented, concerning the operation of 

local ombudspersons in Serbia, respectively in Bosnia-Herzegovina and Hungary. Then there were 

essays concerning the cooperation of ombudspersons with different tiers of authority, and some 

papers concerning the cooperation with administrative bodies, legal-aid services and medias.  

                       The presented essays were discussed in a round-table manner. 

                       At the end of conference, the participants have passed the Declaration of Conference 

concerning the necessity of cooperation with all the subjects, which can contribute to better and 

more efficient protection of human-, citizen’s and minorities’ rights.  

                       The conferences runoff was recorded to photo and video documentation, and the 

participants’ essays, along with the greetings speeches were presented in this printed publication.                                                           



 
 

 

 

                                                             Učesnici konferencije – A Konferencia résztvevői 

1.red – 1. sor Beatriks Brindza, Svetlana Cvetković, Milan Tufegdžić, Maja Jovanović, Zorica Runić, Stojanka Varajić, Dragana Radlovački 

Grozdanov, Irena Tapavički, Pavel Domonji, Dragana Gaćeša, Vesna Gojković, Aniko Hajnrih Muškinja, Slavica Tomović, Nemanja Moskovljević, 

Slavica Mihaljica, Eva Vukašinović, Miladin Nešić, Marina Mitić 

2.red – 2. sor Robert Sepi, Ljubomir Sandić, Čaba Deli, Zlatko Marosiuk, Melinda Kokai Mernjak, Jan Lueneburg, Maja Mićić, Laslo Forika, Miloš 

Mijailović, Aleksandar Grujić 



                                                         UČESNICI KONFERENCIJE 

 

Inostranstvo: 

      Ljubomir Sandić – Ombudsmen Bosne i Hercegovine 

      Laslo Forika – Predstavnik Ombudsmana Republike Mađarske 

 

Misija OEBS 

       Jan Lueneburg Šef Otseka za demokratiju Misije OEBS u srbiji 

       Karin Wagner stručni saradnik Misije OEBS u Srbiji 

       Jelena Mićić stručni saradnik misije OEBS u Srbiji 

 

Republika Srbija 

      Robert Sepi – Zamenik sekretara Zaštitnika građana Republike Srbije 

 

AP Vojvodina 

     Aniko Muškinja Hajnrih Pokrajinski ombudsman 

     Eva Vukašinović Zamenik pokrajinskog ombudsmana 

     Pavel Domonji Sekretar pokrajinskog ombudsmana 

     Jelena Radaković Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnji i lokalnu samoupravu 

     Eržebet Šinković Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu 

 

Lokalni ombudsmani 

     Zlatko Marosiuk – Subotica 

     Deli Čaba – Bečej 

     Mihailo Ignjatović – Kragujevac 

     Milan Tufegdžić – Kraljevo 

     Svetlana Cvetković – Kruševac 

     Nemanja Moskovljević, zamenik – Kruševac 

     Aleksandar Grujić – Novi Sad 

     Stojanka Varajić, zamenik – Novi Sad 

     Dušanka Gaćeša – Beograd 

     Zorica Runić – Vračar 

     Vesna Gojković – Voždovac 

     Dragana Radlovački Grozdanov – Zrenjanin 

     Irena Tapavički, zamenik – Zrenjanin 

     Slavica Mihaljica, zamenik – Zrenjanin 

     Slavica tomović – Pančevo 

     Maja Jovanović – Vranje 

     Marina Mitić – Niš 

     Miloš Mijailović – Šabac 

 

Opština Bačka Topola 

     Melinda Kokai Mernjak, Predsednica opštine Bačka Topola 

     Šandor Egereši, Pokrajinski poslanik, Predsednik organizacionog odbora 

     Atila Babi, član opštinskog veća, član organizacionog odbora 

     Diana Dudaš, Domanj direktor JIP Bačka Topola, član Organizacionog odbora 

     Robert Fazekaš, Predsednik Skupštine opštine Bačka Topola, član organ izacionog odbora 

     Jovan Jeremić, Zamneik predsednika Skupštine opštine, član organizacionog odbora 

     Peter Sedlar, Načelnik opštinske uprave 

     Beatriks Brindza Služba pravne pomoći 

     Maja Savić Urednik informativnog programa JIP 

     Miladin Nešić Zaštitnik građana opštine Bačka Topola 



A KONFERENCIA RÉSZTVEVŐI 

 

Külföldről: 

      Sandić Ljubomir – Bosznia – Hercegovina Ombudszmanja  

      Fórika László – a Magyar Köztársaság Ombudszmanjának képviselője  

 

Az EBESz Szerbiai Missziójától: 

       Jan Lueneburg – az EBESz Szerbiai Missziója Demokratizációs Ügyosztályának vezetője 

       Karin Wagner – az EBESz Szerbiai Missziójának szakmunkatársa  

      Mićić Jelena - az EBESz Szerbiai Missziójának szakmunkatársa 

 

A Szerb Köztársaságból: 

      Sepi Robert – a Szerb Köztársaság polgári jogvédőjének helyettes titkára  

 

Vajdaság Autonóm Tartományból: 

     Heinrich Muškinja Anikó – tartományi ombudszman  

     Vukašinović Eva – tartományi ombudszman-helyettes   

     Domonji Pavel – a tartományi ombudszman titkára  

     Radaković Jelena – a Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárságtól  

     Šinković Erzsébet – a Tartományi Helyi Önkormányzati Titkárságtól  

 

Helyi ombudszmanok: 

     Marosiuk Zlatko – Szabadka 

     Deli Csaba – Óbecse 

     Ignjatović Mihailo – Kragujevac 

     Tufegdžić Milan – Kraljevo 

     Cvetković Svetlana – Kruševac 

     Moskovljević Nemanja, helyettes – Kruševac 

     Grujić Aleksandar – Újvidék 

     Varajić Stojanka, helyettes – Újvidék 

     Gaćeša Dušanka – Belgrád 

     Runić Zorica – Vračar 

     Gojković Vesna – Voždovac 

     Radlovački Grozdanov Dragana – Nagybecskerek 

     Tapavički Irena, helyettes – Nagybecskerek 

     Mihaljica Slavica, helyettes – Nagybecskerek 

     Tomović Slavica – Pancsova 

     Jovanović Maja – Vranje 

     Mitić Marina – Niš 

     Mijailović Miloš – Šabac 

 

Topolya község: 

     Kókai Mernyák Melinda, Topolya községi elnöke 

     Egeresi Sándor, tartományi képviselő, szervezőbizottsági elnök  

     Bábi Attila, községi tanácstag, szervezőbizottsági tag  

     Dudás Domány Dianna, Topolya TKV igazgatója, szervezőbizottsági tag  

     Fazekas Róbert, Topolya Községi Képviselő-testületének elnöke, szervezőbizottsági tag 

     Jeremić Jovan, Topolya Községi Képviselő-testületének elnökhelyettese, szervezőbizottsági tag 

     Szedlár Péter, a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője  

     Brindza Beatrix, a Jogsegély-szolgálattól  

     Savić Maja – a TKV hírösszefoglaló műsorának szerkesztője  

     Nešić Miladin – Topolya község polgári jogvédője  


