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I.НАСТАНАКИРАЗВОЈИНСТИТУЦИЈЕОМБУДСМАНА

Oм буд сман је не за ви сан и са мо ста лан др жав ни ор ган ко ји, по 
пра ви лу, би ра пар ла мент у ци љу за шти те људ ских пра ва и 

вр ше ња над зо ра над јав ном упра вом.1)  Од уво ђе ња пр вог ом буд-
сма на је про те кло ви ше од два ве ка, а да нас је при су тан у ве ћи ни 
зе ма ља у све ту.2) И тај про цес ни је окон чан, већ се на ста вља.3) У 
ме ђу вре ме ну, у окви ру Ује ди ње них на ци ја и Европ ске уни је, про-
кла мо ва ни су стан дар ди уста но вља ва ња и де ло ва ња ом буд сма на. 
По пу лар ност и при влач ност ом буд сма на је и у чи ње ни ци да, упр-
кос окол но сти да не рас по ла же кла сич ним овла шће њи ма др жав не 
вла сти, бла го твор но де лу је на раз вој дру гих др жав них ин сти ту ци ја 
и де мо крат ских про це са.4)

Је дин стве ни мо дел функ ци о ни са ња и ор га ни за ци је ом буд сма-
на  не по сто ји, већ сва ка др жа ва на сто ји да ње гов ка рак тер и при-
ро ду при ла го ди сво јим по тре ба ма. Те раз ли ке се ис по ља ва ју већ 
на пр ви по глед, у на зи ву овог ор га на (за штит ник гра ђа на, на род ни 
пра во бра ни лац, ме ди ја тор, пра во бра ни лац пра ва гра ђа на, ом буд-
сман за пра ва гра ђа на, пар ла мен тар ни по ве ре ник за упра ву итд), 
оп се гу овла шће ња и над ле жно сти, у усло ви ма и на чи ну из бо ра 
(из бор од стра не пар ла мен та или из вр шне вла сти) и уре ђи ва њу 
дру гих пи та ња (ман дат и јем ства не за ви сно сти, по сту пак по при-
ту жби итд.). 

По тре ба за ре гу ли са њем не за ви сних ре гу ла тор них те ла, као 
што је ом буд сман, по себ но је из ра же на у тзв. пост ко му ни стич ким 
зе мља ма. Тран зи ци о ни про це си пре о бра жа ја ко манд не у тр жи шну 
при вре ду, јед но пар тиј ског у ви ше пар тиј ски си стем, ре пре сив не 
по ли циј ске др жа ве у прав ну др жа ву и ко му ни стич ког прав ног по-
рет ка у си стем вла да ви не пра ва по ве за ни су с број ним не га тив ним 
по ја ва ма. У ва ку у му тран зи ци је, ка да је ауто ри тет др жав не ре пре-
си је не стао а ни је уста но вљен кре ди би ли тет и ин те гри тет јав них 
1) O то ме и ви ше: L. C. Re if, „In tro duc tion“, in: L. C. Re if (ed.), TheInternationalOmbud

smanAnthology,SelectedWritingsfomtheInternationalOmbudsmanInstitute,In ter na ti o nal 
Om bud sman In sti tu te, The Ha gue, 1999, стр. ХХII.

2) Од 47 чла ни ца Са ве та Евро пе са мо две чла ни це ни су уста но ви ле на ци о нал ног или 
ре ги о нал ног ом буд сма на. У Европ ској уни ји од 27 чла ни ца, две чла ни це не ма ју ом-
буд сма на на на ци о нал ном ни воу. Ви де ти: G. Kuc sko-Stadlmayer (ed.), EuropeanOmbud
sman–Institutions,Sprin ger Wi en–New York, 2008, стр. 2.

3) Ом буд сман по сто ји у ви ше од 130 зе ма ља у све ту, а не дав но је и Тур ска, на кон усва ја ња 
устав них аманд ма на, пред ви де ла ње го во уво ђе ње.

4) S. V. An der son, Ombudsmanreadings,In ter na ti o nal Re se arch In sti tu te, Ed mon ton, Ca na da, 
1980, стр. 32–35.
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ин сти ту ци ја и уста но ва, но ва „пра ви ла игре“ на ро чи то зло у по тре-
бља ва по ли тич ка власт. Оли че на у вла ди и јав ној упра ви, скло на 
је сва ко вр сним об ли ци ма га же ња етич ких и прав них нор ми, по пут 
ко руп ци је и не по ти зма. За да так ом буд сма на је да се су прот ста ви 
та квом по на ша њу. Вр ше њем основ не функ ци је, кон тро лом за ко-
ни то сти и це лис ход но сти ра да јав не упра ве, ом буд сман по сред но 
ути че и на по што ва ње на че ла устав но сти и за ко ни то сти и по де ле 
вла сти, кре и ра ње прав ног по рет ка и ја ча ња по ли тич ке све сти гра-
ђа на. Упо зна те с та квом при ро дом и ка рак те ром ове ин сти ту ци је, 
пост ко му ни стич ке др жа ве су из вр ши ле ње го ву кон сти ту ци о на ли-
за ци ју и им пле мен ти ра ње у сво је ин сти ту ци о нал не си сте ме. Ср би-
ја је то учи ни ла као јед на од по след њих европ ских др жа ва.

У Ср би ји је ин сти ту ци ја ом буд сма на по пр ви пут за кон ски 
уре ђе на 2002. го ди не, нај пре на ло кал ним ни во и ма (у је ди ни ца-
ма ло кал не са мо у пра ве и Ауто ном ној По кра ји ни Вој во ди ни), а три 
го ди не доц ни је и ре пу блич ким за ко ном о За штит ни ку гра ђа на. У 
ме ђу вре ме ну, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, на про сто ру Ко со ва 
и Ме то хи је, од сре ди не 2000. го ди не је уре ђе на ин сти ту ци ја ме-
ђу на род ног ом буд сма на (Om bud sper son in sti tu tion in Ko so vo) под 
ју рис дик ци јом УН МИК-а (Uni ted Na ti ons In ter im Ad mi ni stra tion 
Mis sion in Ko so vo).5)

Ом буд сман је кон сти ту ци о на ли зо ван тек Уста вом од 2006. го-
ди не. Иза бра ни су и ом буд сма ни у обла сти ма за за шти ту пра ва 
на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја и за шти ту 
рав но прав но сти а у по ступ ку је и уста но вља ва ње де чи јег ом буд-
сма на.6) Под на зи вом ом буд сман, ин сти ту ци ја  на ме ње на за шти-
ти пра ва сту де на та и про фе со ра и по ди за њу ква ли те та обра зов ног 
про це са ин сти ту ци ја је уре ђе на у окви ру Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
и по је ди ним ње го вим фа кул те ти ма.

Пре ма те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји раз ли ку је мо:
– ре пу блич ког или на ци о нал ног ом буд сма на (За штит ник 

гра ђа на)
– по кра јин ског (ре ги о нал ног) ом буд сма на и

5) За пр вог ом буд сма на је иза бран Ма рек Ан то ни Но виц ки, пољ ски адво кат, ко ме ман дат 
од 2005. го ди не ни је про ду жен већ је ова ин сти ту ци је пре не та у над ле жност тзв. ло-
кал них ор га на вла сти. О то ме ви ше: М. Ра до је вић, „За шти та људ ских пра ва на Ко со ву 
– ис ку ства ме ђу на род ног ом буд сма на“, Херетикус,бр. 3–4/2007, Цен тар за уна пре ђи-
ва ње прав них сту ди ја, стр. 72–84; J. Stern, „Ser bia“, in: G. Kuc sko-Stadlmayer (ed.), Euro
peanOmbudsman–Institutions,стр. 380–385.

6) Ом буд сман за пра ва де те та је пред ви ђен у Пред ло гу за ко на о За штит ни ку пра ва де те-
та, ко ји се у скуп штин ској про це ду ри на ла зи од де цем бра 2008. го ди не. Ви де ти: http://
www.par la ment.rs/con tent/lat/ak ta/pred za ko ni.asp 
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– ло кал не ом буд сма не (за штит ни ци гра ђа на у је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве).

Пре ма раз ли чи тим обла сти ма де ло кру га за шти те по сто је:
– ом буд сма ни оп штег ти па,
– спе ци ја ли зо ва ни и
– сек тор ски ом буд сма ни. 

Прак са, ис ку ства и про бле ми ових ом буд сма на су ра зно ли ки, 
али се мо гу све сти и на за јед нич ке од ли ке. Њи хо во уре ђи ва ње је би-
ло не ко ор ди ни са но, оте жа но не до стат ком ка дров ских, тех нич ких и 
ма те ри јал них усло ва. По ред по чет них про бле ма у ра ду, ом буд сма-
ни су се су о ча ва ли и с не по зна ва њем ње го ве уло ге и над ле жно сти 
од стра не гра ђа на. Сход но по ра сту бро ја при ту жби и при сут но сти 
у јав но сти, при мет но је да њи хо ва уло га по ста је све зна чај ни ја. 
Исто вре ме но, ом буд сма ни се су сре ћу и са от по ри ма и при ти сци ма 
у ло кал ним сре ди на ма али и др жав ним ин сти ту ци ја ма. 

II.ДОСАДАШЊАИСКУСТВА

1.Заштитникграђана

За ко ном од 2005. го ди не уста но вљен је ом буд сман пар ла мен-
тар ног ти па под на зи вом – За штит ник гра ђа на. За штит ник гра ђа на 
је уре ђен и устав ном нор мом го ди ну да на доц ни је.7) У скла ду с кла-
сич ном ом буд сман ском кон цеп ци јом,8) он је „не за ви сан др жав ни 
ор ган ко ји шти ти пра ва гра ђа на и кон тро ли ше рад ор га на др жав не 
упра ве, ор га на над ле жног за прав ну за шти ту имо вин ских пра ва и 
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, као и дру гих ор га на и ор га ни за ци ја, 
пред у зе ћа и уста но ва ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња”. 

За штит ник гра ђа на кон тро ли ше за ко ни тост и це лис ход ност 
јав не упра ве, али су нај ви ши др жав ни ор га ни из ван ње го вог  над-
зо ра. На род на скуп шти на, пред сед ник Ре пу бли ке, Вла да, Устав ни 
суд и пра во су ђе (су до ви и јав на ту жи ла шта ва) су из у зе ти од ом-
буд сман ске кон тро ле (члан 138, став 2. Уста ва РС).9) Та кво ста но-
ви ште бра ни се по тре бом за по што ва њем на че ла по де ле вла сти и 
не за ви сно сти суд ства и при хва ће но је у ве ћи ни др жа ва. Из у зе ци 
су, ре ци мо, Швед ска где је ом буд сма ну до зво ље но да кон тро ли ше 
7)  Ви де ти: чл. 55. став 5, члан 99. став 2. тач ка 5, члан 105. став 2. тач ка 14. чл. 107. и 138.
8)  Ви де ти: Д. Мил ков, „Пред го вор”, у: ЗаконоЗаштитникуграђана, ЈП „Слу жбе ни гла-

сник“, Бе о град, 2005, стр. 20. 
9)  Ви де ти у ве зи са чла ном 17, став 3. За ко на о За штит ни ку гра ђа на.
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рад су до ва, а фин ском Пар ла мен тар ном ом буд сма ну је устав ном 
од ред бом до зво ље но да вр ши над зор над за ко ни то шћу од лу ка и 
ак тив но сти Вла де, ми ни ста ра и пред сед ни ка Ре пу бли ке.10)

Ом буд сман је др жав ни ор ган ко ји је ор га ни за ци о но и функ ци-
о нал но из дво јен из упра ве, а чи ја је не за ви сност и са мо стал ност 
обез бе ђе на и од го ва ра ју ћим јем стви ма. За ко но да вац је из ри чи том 
нор мом од ре дио да на рад и по сту па ње За штит ни ка гра ђа на ни-
ко не ма пра во ути че, као и да он сво ју функ ци ју оба вља у окви-
ру до ма ћих прав них про пи са и по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра 
и оп ште при хва ће них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва (члан 2. ЗоЗГ). 
Не за ви сност За штит ни ка гра ђа на је, ме ђу тим, до ве де на у пи та ње 
устав ном дик ци јом по ко јој он за свој рад од го ва ра На род ној скуп-
шти ни (члан 188. став 5), као и пра вом вр ше ња над зо ра при ли ком 
под но ше ња ње го вих из ве шта ја.11) Рас пра ва о из ве шта ју отва ра вра-
та по ли тич ком ути ца ју на не за ви сност и са мо стал ност ом буд сма-
на.  

Вр ше ње функ ци је За штит ни ка гра ђа на је не спо ји во са члан-
ством у по ли тич ким стран ка ма (члан 55. став 1. Уста ва). Он ужи ва 
иму ни тет у истом оби му и под истим усло ви ма као и на род ни по-
сла ни ци (члан 105. став 2. тач ка 7. Уста ва). О иму ни те ту од лу чу-
је На род на скуп шти на ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка. 
Не за ви сност ом буд сма на је под у пр та и фи нан сиј ском и ре ла тив-
ном ор га ни за ци о ном са мо стал но шћу (чл. 37–38. ЗоЗГ). Ме ђу тим, 
ње го ва ор га ни за ци о на са мо стал ност је огра ни че на пра вом На род-
не скуп шти не да да је са гла сност на оп ште ак те о ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји по сло ва струч не слу жбе, а фи нан сиј ска не за ви-
сност у прак си ни је у по ступ но сти ус по ста вље на.12)

На род на скуп шти на би ра и раз ре ша ва про стом ве ћи ном на-
род них по сла ни ка За штит ни ка гра ђа на (члан 99. тач ка 5. и члан 
138. ст. 3. и 4. Уста ва). Устав ном нор мом је де ро ги ра на за кон ска 
од ред ба по ко јој се За штит ник гра ђа на би рао про стом ве ћи ном 
при сут них по сла ни ка, али ни су при хва ће не при мед бе екс пе ра та 
да се утвр ди ква ли фи ко ва на пар ла мен тар на ве ћи на за ње гов из-
бор. Ква ли фи ко ва на ве ћи на је у функ ци ји ле ги тим но сти и не за ви-
10) Упор.: чл. 112 и 113. Уста ва Фин ске од 1999. го ди не и члан 1. За ко на о пар ла мен тар ном 

ом буд сма ну од 2002. го ди не.
11) Члан 237. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, 

бр. 52/10.
12) Ви ше о то ме: За штит ник гра ђа на, Редованизвештај за2009. годину,Бе о град, 2010, 

стр. 130 (штам па но из да ње).
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сно сти ом буд сма на и сти ца ња ње го вог ауто ри те та пред др жав ном 
упра вом и гра ђа ни ма. Ом буд сман не сме да бу де ин стру мент по ли-
тич ке во ље вла да ју ће ве ћи не, па се и у упо ред ном за ко но дав ству 
по ве ре ње бу ду ћем ом буд сма ну из ра жа ва по ли тич ким кон сен зу сом 
у ви ду ква ли фи ко ва не ве ћи не.

С об зи ром на то да За штит ник гра ђа на ни је био иза бран до до-
но ше ња Уста ва, иако је За кон уре дио да се то учи ни до 24. мар та 
2006. го ди не, Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је је про пи са но да На род на скуп шти на у то ку пр вог за се да ња 
ускла ди ма тич ни за кон и иза бе ре ом буд сма на (члан 5. став 1). И 
ови ро ко ви су пре ко ра че ни, па је пр ви За штит ник гра ђа на иза бран 
тек сре ди ном 2007. го ди не.13) 

Ин сти ту ци ја За штит ни ка гра ђа на на пр ве те шко ће је на и шла 
при ли ком кон сти ту и са ња али и обез бе ђи ва ња ка дров ских (из бор 
за ме ни ка и дру гих за по сле них) и тех нич ких усло ва (про стор, ин-
фор ма ци о на и ко му ни ка ци о на струк ту ра, тран спорт) и фи нан сиј-
ских сред ста ва за рад. За штит ник гра ђа на не ис пу ња ва ње ових за-
кон ских оба ве за ни је при пи сао не до стат ку по ли тич ке во ље или 
објек тив ним те шко ћа ма, већ „не си сте ма тич но сти, нео р га ни зо ва-
но сти, нео д го вор но сти и ко руп ци ји на раз ли чи тим ни во и ма из вр-
шног апа ра та“.14) 

У ци љу оства ри ва ња сво је суп стан ци јал не над ле жно сти, кон-
тро ле по што ва ња пра ва гра ђа на, За штит ник гра ђа на има пра во: 
на за ко но дав ну ини ци ја ти ву (члан 107. став 2. Уста ва); да под не се 
ини ци ја ти ву за из ме ну или до пу ну за ко на, дру гих про пи са и оп-
штих ака та; да да је ми шље ње Вла ди и На род ној скуп шти ни на 
пред ло ге за ко на и дру гих про пи са (члан 18. ЗоЗГ); да по кре не по-
сту пак пред Устав ним су дом за оце ну устав но сти и за ко ни то сти за-
ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та ко ји ма се уре ђу ју пи та ња ко-
ја се од но се на сло бо де и пра ва гра ђа на (члан 168. став 1. Уста ва); 
да пре по ру чи раз ре ше ње функ ци о не ра ко ји је од го во ран за по вре-
ду пра ва гра ђа на, од но сно да ини ци ра по кре та ње ди сци плин ског 
по ступ ка про тив за по сле ног у ор га ну упра ве ко ји је не по сред но 
од го во ран за учи ње ну по вре ду; да под не се зах тев над ле жном ор-
га ну, од но сно при ја ву за по кре та ње кри вич ног, пре кр шај ног или 
дру гог од го ва ра ју ћег по ступ ка ако на ђе да у рад ња ма функ ци о не ра 
13) За из бор Са ше Јан ко ви ћа, пр вог За штит ни ка пра ва гра ђа на, гла са ло је 143 на род на по-

сла ни ка. Он је сту пио на ду жност 23. ју ла 2007. го ди не. 
14) За штит ник гра ђа на, Извештајза2007.годину, Бе о град, 15. март 2008, стр. 11 (штам па-

но из да ње).
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или за по сле них у ор га ни ма упра ве има еле ме на та кри вич ног или 
дру гог ка жњи вог де ла (члан 20. ЗоЗГ). За штит ник гра ђа на де лу је 
и пре вен тив но, па у ци љу уна пре ђе ња упра ве и за шти те људ ских 
пра ва, пру жа и до бре услу ге, по сре ду је у од но си ма из ме ђу ор га на 
упра ве и гра ђа на, да је са ве те и ми шље ња о пи та њи ма из сво је над-
ле жно сти (члан 24. став 2. ЗоЗГ).

По вре де пра ва гра ђа на утвр ђу ју се у по себ ном, фор мал ном 
по ступ ку. По сту пак се по кре ће по при ту жби гра ђа на или по соп-
стве ној ини ци ја ти ви. На осно ву до са да пре зен ти ра них го ди шњих 
из ве шта ја ом буд сма на, у пе ри о ду од 2007. до 2009. го ди не, кван-
ти та тив ни по ка за те љи (по раст бро ја под не тих при ту жби и обра ћа-
ња) по ка зу је по раст по тре бе гра ђа на за овим мо де лом ин сти ту ци-
о нал не за шти те сво јих пра ва. С дру ге стра не, За штит ник гра ђа на 
је кон ста то вао да ин сти ту ци ја ни је у мо гућ но сти да у при ме ре ним 
ро ко ви ма од го во ри на при ту жбе гра ђа на због не а де кват них ка па-
ци те та. Од нос др жав не ад ми ни стра ци је пре ма гра ђа ни ма ни је за-
до во ља ва ју ћи.15)

У вр ше њу нор ма тив не де лат но сти, За штит ник гра ђа на је имао 
ве о ма ак тив ну уло гу на ро чи то то ком 2009. го ди не. Он је под нео ви-
ше ини ци ја ти ва за из ме ну За ко на и под за кон ских ака та, аманд ма на 
на пред ло ге по је ди них за ко на и ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и 
дао ви ше ми шље ња на пред ло ге за ко на и дру гих про пи са. На род-
на скуп шти на и ми ни стар ства су де ли мич но усво ји ле ини ци ја ти ве, 
аманд ма не и ми шље ња. 

За штит ник гра ђа на је у свом по след њем го ди шњем об ја вље-
ном из ве шта ју по звао др жав не ор га не на пот пу ну са рад њу и да 
„спро во де пре по ру ке, ми шље ња и дру ге ак те тог и дру гих не за ви-
сног др жав ног ор га на“, као и да се под стак не ши ре ње мре же ло-
кал них ом буд сма на.

2.ЛОКАЛНИОМБУДСМАНИ

2.1.Покрајинскиомбудсман

По кра јин ски ом буд сман за Вој во ди ну је уре ђен За ко ном о 
утвр ђи ва њу од ре ђе них над ле жно сти Ауто ном не По кра ји не Вој во-
15) За штит ник гра ђа на, Редованизвештајза2009.годину, Бе о град, 2010, стр. 11 (штам па-

но из да ње).
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ди не16) и Од лу ком о По кра јин ском ом буд сма ну.17) Се ди ште по кра-
јин ског ом буд сма на је у Но вом Са ду, а ње го ве ло кал не кан це ла ри-
је су у Су бо ти ци и Пан че ву. За пр вог по кра јин ског ом буд сма на је 
иза бран Пе тар Те о фи ло вић ко ји је сту пио на ову ду жност 30. сеп-
тем бра 2003. го ди не. На кон ис те ка ње го вог ман да та, ко ји за раз ли-
ку од на ци о нал ног ом буд сма на из но си шест го ди на, Де јан Јан ча је 
пре у зео функ ци ју. Он је пре ми нуо у ју ну 2010. го ди не. 

Ро ко ви за из бор пр вог По кра јин ског ом буд сма на су пре ко ра-
че ни, као и у слу ча ју ре пу блич ког За штит ни ка гра ђа на. По кра јин-
ски ом буд сман, ипак, иза бран је ква ли фи ко ва ном дво тре ћин ском 
ве ћи ном, што је тре ба ло да на ја ви и спрем ност по ли тич ке вла сти 
да пру жи пу ну по др шку овој ин сти ту ци ји.18) Иако прав ни фа кул тет 
ни је услов за из бор ом буд сма на, оба по кра јин ска ом буд сма на су 
ис пу ња ва ла и овај не пи са ни зах тев.

По кра јин ски ом буд сман је не за ви сан и са мо ста лан др жав ни 
ор ган, чи ја је над ле жност те ри то ри јал но оме ђе на на над зор и кон-
тро лу ра да по кра јин ских и оп штин ских ор га на и упра ва, ор га ни-
за ци ја и јав них слу жби чи ји је осни вач По кра ји на. Де ло круг над-
ле жно сти и по сту пак су од ре ђе ни у стан дар ди ма ом буд сман ског 
по ло жа ја. 

Про бле ми, ко ји су се ка сни је ја ви ли у ра ду ре пу блич ког За-
штит ни ка гра ђа на, пра ти ли су и пр ве ко ра ке уста но вља ва ња и ус-
по ста вља ња По кра јин ског ом буд сма на. По себ на вр ста про бле ма 
за По кра јин ског ом буд сма на је ње гов нор ма тив ни по ло жај. На и ме, 
Од лу ка о По кра јин ском ом буд сма ну ни је ускла ђе на с дру гим по-
кра јин ским про пи си ма, што до во ди до про бле ма у ње го вом од но су 
с по кра јин ским ор га ни ма вла сти. Но ва вр ста про бле ма је пре кла-
па ње над ле жно сти и ко ор ди на ци ја ра да са ре пу блич ким ом буд сма-
ном. У том сми слу, По кра јин ски ом буд сман по сту па и као пр ви, 
основ ни сте пен ом буд сман ске за шти те.

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма, број обра ћа ња и при ту жби 
гра ђа на По кра јин ском ом буд сма ну сма њио се у раз до бљу од 2004. 
до 2006. го ди не, што се об ја шња ва ло и чи ње ни цом да су гра ђа-
16) Чла ном 54–ч. За ко на је про пи са но је да „Ауто ном на по кра ји на, пре ко сво јих ор га на, 

уста но вља ва функ ци ју по кра јин ског гра ђан ског бра ни о ца (ом буд сман), као и ње го ва 
овла шће ња и на чин њи хо вог оства ри ва ња“, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, бр. 
6/02.

17) Ви де ти: „Слу жбе ни лист АП Вој во ди не“, бр. 23/02, као и Одлукуоизменамаидопуна
маОдлукеопокрајинскомомбудсмануод 8. апри ла 2004. го ди не.

18) Ви де ти: члан 5. став 1. Од лу ке о По кра јин ском ом буд сма ну.
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ни бо ље упо зна ти с над ле жно сти ма ове ин сти ту ци је.19) У на ред-
ном пе ри о ду до шло је до по ве ћа ња бро ја пред став ки, али је и да ље 
при ме тан про блем с не на дле жним и не бла го вре ме ним пред став-
ка ма.20) Нај ве ћи број пред став ки се од но си на обла сти ур ба ни зма, 
про стор ног пла ни ра ња, за шти те жи вот не сре ди не и ко му нал них 
де лат но сти ра да и со ци јал не по ли ти ке, као и за шти те пра ва из рад-
ног од но са и со ци јал них пра ва. Ом буд сман је, том при ли ком, скре-
нуо па жњу на не е фи ка сно и спо ро ре ша ва ње ор га на ло кал не са мо-
у пра ве по зах те ви ма гра ђа на. На ве де ни за кљу чак све до чи у ко рист 
ши ре ња мре же ом буд сма на на ло кал ном ни воу.

2.2.Локалниомбудсмани

Мо гућ ност уста но вља ва ња ом буд сма на (гра ђан ског бра ни о ца) 
на ло кал ном ни воу је пред ви ђе на чла ном 126. За ко на о ло кал ној са-
мо у пра ви од 2002. го ди не.21) Гра ђан ски бра ни лац, у скла ду с тра ди-
ци о нал ном уло гом ом буд сма на, шти ти ин ди ви ду ал на и ко лек тив на 
пра ва гра ђа на и вр ши оп шту кон тро лу ра да упра ве и јав них слу-
жби. О по ја ва ма не за ко ни тог и не пра вил ног ра да ло кал не упра ве, 
гра ђан ски бра ни лац упо зо ра ва упра ву и јав не слу жбе, упу ћу је им 
пре по ру ке и кри ти ке и о то ме оба ве шта ва скуп шти ну је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве. За ко но да вац је од ре дио и да су ор га ни упра ве 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ду жни да гра ђан ском бра ни о цу да ју 
по дат ке и ин фор ма ци је од зна ча ја за вр ше ње ње го вих овла шће ња. 
Гра ђан ског бра ни о ца би ра скуп шти на је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве „из ре да углед них и по ли тич ких не при стра сних лич но сти“. 
Ста ту том и дру гим оп штим ак том је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
уре ђу ју се над ле жност и овла шће ња, на чин по сту па ња и из бо ра и 
пре ста нак ду жно сти гра ђан ског бра ни о ца.

Ре стрик ти ван при ступ за ко но дав ца уре ђи ва њу нор ма тив ног 
по ло жа ја ло кал ног ом буд сма на је био оправ дан са ста но ви шта 
флек си бил но сти и не до стат ка срод ног ин сти ту ци о нал ног окру же-
ња. Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су има ле екс тен зив ну мо гућ ност 
при ме не раз ли чи тих ре ше ња у ре гу ли са њу ове ин сти ту ци је. С дру-
ге стра не, оба зри вост за ко но да ва ца је мо ти ви са на и чи ње ни цом да 
19) Упо ре ди ти: П. Те о фи ло вић, „По кра јин ски ом буд сман АП Вој во ди не – пр ве три го ди-

не“, у: С. Ли лић, W. Kälin, Локалниомбудсман,упореднаискуства:Србија,Боснаи
ХерцеговинаиШвајцарска,Швај цар ска аген ци ја за раз вој и са рад њу, Про грам по др-
шке оп шти на ма, Кра ље во, 2007, стр. 50.

20) ИзвештајПокрајинскогомбудсманаза2009.годину,стр. 6, до ступ но на: http://www.
om bud smanpv.org

21) СлужбенигласникРС, бр. 9/02.
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је то ин сти ту ци ја ко ја се по пр ви пут уво ди у прав ни си стем Ср-
би је. Екс пе ри мен ти са ње у овој обла сти, мо гло би до при не ти ве ћој 
ште ти не го ко ри сти. Сто га се оче ки ва ло да би но вим про пи си ма 
(уста вом и за ко ном о ре пу блич ком ом буд сма ну) би ли ис пра вље ни 
не до ста ци, као и да би би ла уре ђе на пи та ња о од но су ре пу блич-
ког и ло кал ног ом буд сма на и раз гра ни че не њи хо ве над ле жно сти. 
Ме ђу тим, то не ће би ти учи ње но ни пар го ди на ка сни је. По ло жај 
за штит ни ка гра ђа на је и у но вом За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви 
„остао не до ре чен“.22)

Но вим за ко ном о ло кал ној са мо у пра ви од 2007. го ди не про-
ме њен је на зив ло кал них ом буд сма на у скла ду са Уста вом, су жен 
је де ло круг њи хо вог ра да и уре ђе на је мо гућ ност кон сти ту и са ња 
за јед нич ког ом буд сма на за две или ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве. (члан 97).23) Ом буд сман у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве је 
по на зи ву упо до бљен са ин сти ту ци јом ом буд сма на на ре пу блич ком 
ни воу, ка ко би се от кло ни ле тер ми но ло шке не ја сно ће.24) За штит ни-
ци гра ђа на у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве (оп шти на ма, гра до-
ви ма и гра ду Бе о гра ду, прим. ауто ра) су над ле жни да:

– кон тро ли шу по што ва ње пра ва гра ђа на и
– утвр ђу ју по вре де учи ње не ак ти ма, рад ња ма или не чи ње-

њем ор га на упра ве и јав них слу жби под усло вом да се ра-
ди о по вре ди про пи са и оп штих ака та је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве.

Ло кал ни ом буд сма ни гра ђа на кон тро ли шу за ко ни тост и це лис-
ход ност ор га на упра ве у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. Прет-
ход ни за ко но да вац је због не пре ци зне нор ме дао мо гућ ност ши рег 
ту ма че ња де ло кру га ом буд сма на. За штит ник гра ђа на кон тро ли ше 
рад упра ве у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, ко му нал на пред у-
зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је ко је вр ше јав ну слу жбу, као и 
вр ши о це по ве ре них по сло ва.25) Да кле, он не мо же да по сту па по 
при ту жба ма про тив  по сту па ња и не чи ње ња ре пу блич ких ор га на и 
ор га ни за ци ја. Оба за кон ска ре ше ња не са др же оп шту кла у зу лу као 
и га ран ци јене за ви сно сти и са мо стал но сти ом буд сма на у је ди ни-
ца ма ло кал не са мо у пра ве. 
22)  Б. Ми ло са вље вић, СистемлокалнесамоуправеуСрбији,Стал на кон фе рен ци ја гра до-

ва и оп шти на, Бе о град, 2009, стр. 90.
23)  За кон о ло кал ној са мо у пра ви,СлужбенигласникРС, бр. 129/07.
24)  Ви де ти и члан 52. За ко на о глав ном гра ду, СлужбенигласникРС, бр. 129/07.
25)  Упо ре ди ти: члан 7. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви. 
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Кон сти ту и са ње ло кал них за штит ни ка гра ђа на је фа кул та тив-
но, као и по ста ром за ко ну, али је за ко но да вац са да пред ви део мо-
гућ ност да две или ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве уста но ве 
за јед нич ког ом буд сма на. По ме ну то ре ше ње је у прак тич ном сми-
слу оправ да но, јер се на тај на чин пре ва зи ла зе про бле ми у фи нан-
си ра њу ове ин сти ту ци је. Упра во је ова вр ста про бле ма, не до ста-
так сред ста ва у бу џе ти ма је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва, од но сно 
„про фе си о нал ни и фи нан сиј ски ка па ци те ти“, на ве де на као јед на 
од основ них пре пре ка или оправ да ње за спор тем по ус по ста вља-
ња ло кал них ом буд сма на или ве о ма ма ли број оп шти на у ко ји ма је 
уста но вљен за штит ник гра ђа на.26) 

Ве ћи на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је пред ви де ла уста но-
вља ва ње ом буд сма на у сво јим ста ту ти ма још 2002. го ди не,27) али 
то пра во не ће ко ри сти ти. У ме ђу вре ме ну, до ју ла 2010. го ди не, за-
штит ник гра ђа на је уве ден у гра ду Бе о гра ду и ње го ве че ти ри од 
укуп но ше сна ест град ских оп шти на (Во ждов цу, Вра ча ру, Гроц ки 
и Ра ко ви ци), је да на ест од 23 гра да (Вра њу, Зре ња ни ну, Кра гу јев цу, 
Кра ље ву, Ниш, Но ви Сад, Пан че ву, Сме де ре ву, Сом бо ру, Су бо ти ци 
и Шап цу) и че ти ри од укуп но 150 оп шти на (Бач кој То по ли, Бе че ју, 
До љев цу и Сме де рев ској Па лан ци). 

„Ма па“ ус по ста вља ња ло кал них ом буд сма на на во ди на сле-
де ће за кључ ке. Пр во, по пра ви лу је уз из ве сне из у зет ке из о ста ло 
њи хо во им пле мен ти ра ње у на ци о нал но ме шо ви тим сре ди на ма. 
То по себ но за бри ња ва, јер би у овим сре ди на ма ње го во де ло ва-
ње би ло дра го це но у прав цу от кла ња ња евен ту ал не ма јо ри за ци је 
по на ци о нал ном осно ву и дру гих об ли ка дис кри ми на ци је. Дру го, 
они су иза бра ни у ве ћим на се ље ним ме сти ма и ни је ис ко ри шће на 
мо гућ ност уста но вља ва ња за јед нич ких ом буд сма на за ви ше ма њих 
ло кал них сре ди на ма.

Те шко ће у кон сти ту и са њу ло кал них ом буд сма на ре зул тат су и 
не до стат ка во ље ло кал них ор га на вла сти да уре де не за ви сна те ла 
кон тро ле из вр шне вла сти. Та ко су у по је ди ним оп шти на ма, уме сто 
ста ту ти ма, ре гу ли са ни од лу ка ма о ор га ни за ци ји упра ве. То из ви то-
26)  P. Di mi tri je vić, „Do We need Lo cal Om bud sman – Pro tec tor of Hu man Rights“, FactaUni

versistatis,LawandPolitics,Vol. 3, N°1, 2005, Niš, str. 29; Д. Вуј чић, „Ло кал ни ом буд-
сман у Ср би ји (са по себ ним освр том на оп шти ну Кра ље во), у: С. Ли лић, W. Kälin, 
Локалниомбудсман,упореднаискуства:Србија,БоснаиХерцеговинаиШвајцарска,
Швај цар ска аген ци ја за раз вој и са рад њу, Про грам по др шке оп шти на ма, Кра ље во, 
2007, стр. 40–41.

27)  Пре у зе то од: Ј. Је ри нић, „Но ва ин сти ту ци ја: гра ђан ски бра ни лац“, Локалнасамоупра
ва,прописиипракса,бр. 2/2008, стр. 52.
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пе ру је пра ви сми сао ин сти ту ци је ом буд сма на, јер он по ста је ор га-
ни за ци о ни део упра ве уме сто да бу де ор ган ње ног пар ла мен тар ног 
над зо ра. У по је ди ним је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве је уре ђе но 
да је у де ло кру гу из вр шне вла сти пра во да дâ прет ход ну са гла сност 
на ак те о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме-
ста у струч ној слу жби бра ни о ца. То је кр ше ње на че ла по де ле вла-
сти и у не скла ду је с ме ђу на род ним стан дар ди ма са мо стал но сти 
ом буд сма на.28) Нео п ход но је да за ко но да вац из ме на ма про пи са уре-
ди га ран ци је не за ви сно сти ло кал них ом буд сма на, али и обли га тор-
ни ка рак тер њи хо вог уво ђе ња у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.

По ред про бле ма при ли ком кон сти ту и са ња, при сут на је и прак-
са оп струк ци је па и вр ше ња при ти са ка на по сту па ње ом буд сма на. 
У по је ди ним слу ча је ви ма, су коб ом буд сма на са ор га ни ма ло кал-
не са мо у пра ве ре зул ти рао би и ње го вом сме ном. Та ко је ло кал ни 
за штит ник гра ђа на у Кра гу јев цу раз ре шен ду жно сти због „пре ко-
ра че ња овла шће ња ло кал ног ом буд сма на“, на кон што је град ска 
упра ва од би ла да му пру жи ин фор ма ци ју о бро ју за по сле них у 
град ској упра ви.29) По ред на ве де них про бле ма, по сто је и про бле ми 
са обез бе ђи ва њем аде кват них тех нич ких усло ва за сме штај и про-
сто ри ја за рад, на бав ке опре ме и ка дро ва у струч ној слу жби ом буд-
сма на, па и ис пла те њи хо вих за ра да. Због су ко ба с пред сед ни ком 
оп шти не, за штит ни ку гра ђа на у јед ној оп шти ни ви ше ме се ци ни је 
ис пла ћи ва на за ра да.

Гра ђа ни се нај че шће обра ћа ју ло кал ним ом буд сма ни ма с ци-
љем ре ша ва ња раз ли чи тих ко му нал них про бле ма, као што су ви-
си на ра чу на за ко му нал не тро шко ве, про блем бес прав не град ње, 
за шти та жи вот не сре ди не, али и за шти та њи хо вих пра ва из рад ног 
од но са и упо тре бе је зи ка и пи сма у на ци о нал ном ме шо ви тим сре-
ди на ма.30) 

До са да шња прак са ло кал них ом буд сма на до ка зу је прет по став-
ку да су гра ђа ни ма по треб ни до дат ни ме ха ни зми за шти те људ ских 
пра ва на ло кал ном ни воу. Гра ђа ни се у ве ли ком бро ју слу ча је ва 
обра ћа ју ло кал ним ом буд сма ни ма. Њи хо ва пред ност у том слу ча ју 
28)  И. Ми лин ко вић, нав.дело, стр. 237.
29) Ви де ти: http://www.ercbgd.org.rs/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=60 

&Ite mi. .. (пре у зе то 25. сеп тем бра 2010).
30) Ви де ти: В. Ар сић, „Ис ку ства оп шти не Зре ња нин – ис ку ства“, у: С. Ли лић, W. Kälin, 

Локалниомбудсман,упореднаискуства:Србија,БоснаиХерцеговинаиШвајцарска,
Швај цар ска аген ци ја за раз вој и са рад њу, Про грам по др шке оп шти на ма, Кра ље во, 
2007, стр. 65–67; ИскустваЗаштитникаграђанаградаСуботицеузаштитнициљуд
скихимањинскихправаулокалнојзаједници, стр. 4–8; 
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је у то ме што су они бли жи гра ђа ни ма и бо ље по зна ју ло кал не при-
ли ке и про бле ме од ре пу блич ког За штит ни ка гра ђа на. У са рад њи 
са цен трал ним ом буд сма ном, они мо гу ефи ка сно пред у пре ди ти не-
за ко ни та по на ша ња др жав не упра ве и спре чи ти кр ше ња људ ских 
пра ва. 

3.ПОВЕРЕНИКЗАЗАШТИТУРАВНОПРАВНОСТИ

За бра на дис кри ми на ци је је јед но од те мељ них људ ских пра ва 
чи ја је за шти та пред ви ђе на ни зом ме ђу на род них прав них ин стру-
ме на та. У прав ном по рет ку Ср би је, по ред устав не нор ме о за бра ни 
дис кри ми на ци је (члан 21), усво јен је и ма тич ни за кон у овој обла-
сти.31) За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је је уре ђен по се бан, са-
мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган за за шти ту рав но прав но сти 
(члан 1. став 2). По сво јој прав ној при ро ди, По ве ре ник за за шти ту 
рав но прав но сти је спе ци ја ли зо ва ни ом буд сман чи ја је област за-
шти та рав но прав но сти.32) 

По ве ре ни ка би ра и раз ре ша ва На род на скуп шти на ве ћи ном 
гла со ва свих на род них по сла ни ка. Пра во на под но ше ње пред ло га 
за из бор има сва ка по сла нич ка гру па, али ко на чан пред лог утвр ђу-
је од бор над ле жан за устав на пи та ња ве ћи ном сво јих чла но ва. За-
кон је као усло ве за из бор По ве ре ни ка на вео од го ва ра ју ћу струч ну 
спре му (ди пло ми ра ни прав ник), рад но ис ку ство (нај ма ње 10 го ди-
на ра да на прав ним по сло ви ма у обла сти за шти те људ ских пра ва) 
и по доб ност (да по се ду је „ви со ке мо рал не и струч не ква ли те те.“). 
На ве де ни кри те ри ју ми за из бор По ве ре ни ка ни су до вољ но пре ци-
зни, па „до пу шта ју про из вољ но ту ма че ње“.33)

Ман дат По ве ре ни ка је пет го ди на с мо гућ но шћу ре и збо ра 
(члан 29). Оба вља ње ње го ве ду жно сти је ин ком па ти бил но с вр ше-
њем дру гих јав них или по ли тич ких функ ци ја или про фе си о нал не 
де лат но сти. За ко ном су уре ђе не и дру ге га ран ци је не за ви сног по-
ло жа ја овог ор га на, као што је фи нан сиј ска и ор га ни за ци о на са мо-
стал ност. 

Над ле жно сти По ве ре ни ка су ши ро ко по ста вље не и так са тив-
но на ве де не у чла ну 33. За ко на. По ве ре ник по сту па по при ту жба-
31) За кон о за бра ни дис кри ми на ци је, СлужбенигласникРС, бр. 22/09. 
32) Упо ре ди ти: чл. 28–40, члан 43. ст. 1–3. и 5, члан 46. став 1, чл. 48–49. и чл. 61–62. За ко-

на о за бра ни дис кри ми на ци је.
33) Д. Ми лен ко вић, ВодичкрозЗаконозабранидискриминације,Хел син шки од бор за људ-

ска пра ва, Бе о град, 2010, члан 46.
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ма, али има и функ ци ју пру жа ња бес плат не прав не по мо ћи (empo
werment)од но сно да ва ња са ве та (члан 33. тач ка 2). Спе ци фич ност 
овог ор га на, у од но су на пар ла мен тар ног ом буд сма на оп штег ти па 
је да не ма суп си ди јар но сти. Да кле, он не по сту па по при ту жби тек 
по што су ис цр пље на дру га прав на сред ства (члан 36. став 1). Та-
ко ђе, По ве ре ник мо же да под не се ту жбу су ду ко јом мо же тра жи ти 
за бра ну из вр ше ња рад њи од ко јих пре ти дис кри ми на ци ја, за бра-
ну да љег вр ше ња рад ње дис кри ми на ци је, утвр ђе ње да је ту же ни 
дис кри ми на тор ски по сту пао пре ма ту жи о цу или пре ма дру го ме; 
из вр ше ње рад ње ра ди укла ња ња по сле ди ца дис кри ми на тор ског 
по сту па ња и об ја вљи ва ње пре су де по во дом ту жбе (члан 33. тач ка 
3. и члан 43. ст. 1–3. и 5). По сту пак пред По ве ре ни ком, ме ђу тим, 
ни је пре ци зно уре ђен та ко да оста вља мо гућ ност про из вољ них и 
не пре ци зних ту ма че ња.  

Кри ти ка по сто је ћем нор ма тив ном мо де лу ин сти ту ци је По ве-
ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти је ви ше стру ка. Нај пре, иако 
пар ла мен тар ни ом буд сман има сво је за ме ни ке за за шти ту у обла-
сти род не рав но прав но сти и пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, за шти-
те пра ва де це и за шти те пра ва на ци о нал них ма њи на, за ко но да вац 
се од лу чио да уве де по себ ну ин сти ту ци ју за за шти ту рав но прав но-
сти. На тај на чин, раз дро бља ва се функ ци о нал но и ор га ни за ци о но 
је дин ство ин сти ту ци је пар ла мен тар ног за штит ни ка гра ђа на и по-
сто ји мо гућ ност пре пли та ња ње го вих над ле жно сти с По ве ре ни ком 
за рав но прав ност.34) За тим, на чин из бо ра По ве ре ни ка обез бе ђу је 
пар ла мен тар ној ве ћи ни од лу чу ју ћу уло гу при ли ком из бо ра. Та ко 
је и би ло при ли ком име но ва ња пр вог По ве ре ни ка.35) Иза бра на По-
ве ре ни ца не са мо да ни је има ла по др шку опо зи ци је, већ је и не вла-
дин сек тор био про тив ње ног из бо ра.36) Иако је про тив кан ди дат, 
фор мал но по др жан од јед не пар ла мен тар не опо зи ци о не стран ке, 
ис пу ња вао све на ве де не усло ве за раз ли ку од оста лих кан ди да та, 
он ни је био иза бран у пр вом тур ну су.
34) Ре пу блич ки ом буд сман сма тра да не ни је по треб но осни ва ти спе ци ја ли зо ва не пар ла-

мен тар не ом буд сма не „јер то во ди ин фла ци ји и сни жа ва њу ауто ри те та нај ви ших кон-
трол них ин сти ту ци ја, збу њи ва њу гра ђа на, пре ба ци ва њу од го вор но сти са из вр шне вла-
сти на ин сти ту ци је без из вр шних овла шће ња, и зах те ва ве ли ке тро шко ве.“ За штит ник 
гра ђа на, Редован годишњиизвештај за 2009,Бе о град, стр. 135 (штам па но из да ње). 
До ступ но и на веб-сај ту: www.om bud sman.rs

35) По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти је иза бра на 5. ма ја 2010. го ди не, али је 2. мар та 
ис те као за кон ски рок у ко ме је тре ба ло оба ви ти овај из бор (ви де ти члан 61. За ко на)

36) „Из бор по ве ре ни ка за рав но прав ност“, http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=923365
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4.Повереникзаслободанприступинформацијамаодјавног
значајаизаштитуподатакаоличности

Од го вор на вла да и за шти та пра ва и сло бо да гра ђа на мо гу ћи су 
са мо ако је власт тран спа рент на, ако су по да ци о ра ду др жав них 
ор га на вла сти до ступ ни гра ђа ни ма. Ус по ста вља ње ова квог мо де ла 
де ло ва ња у од но си ма из ме ђу вла сти и гра ђа на спре ча ва на ста нак 
ко руп ци је и зло у по тре бу вла сти. Пра во на сло бо дан при ступ ин-
фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја је пра во гра ђа на да, без дис кри ми-
на ци је, тра жи и до би је ин фор ма ци је од др жав них ор га на, што је 
јед но од уни вер зал них људ ских пра ва.37) По себ ним За ко ном о сло-
бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја за шти та овог 
пра ва је уре ђе на у Ре пу бли ци Ср би ји од 2004. го ди не.38) За шти ту 
овог пра ва обез бе ђу је и по се бан По ве ре ник за за шти ту пра ва на 
сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. Ње го ва над ле-
жност и на зив су про ме ње ни на кон по чет ка при ме не За ко на о за-
шти ти по да та ка о лич но сти од 1. ја ну а ра 2009. го ди не. По ве ре ник 
за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка (у да љем тек-
сту: По ве ре ник) вр ши и  над зор и за шти ту по да та ка о лич но сти.39)

По ве ре ник је са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган, ко га би-
ра На род на скуп шти на ве ћи ном свих гла со ва на род них по сла ни-
ка на пред лог од бо ра над ле жног за ин фор ми са ње. За По ве ре ни ка 
мо же би ти иза бра но ли це ко је је за вр ши ло прав ни фа кул тет, има 
нај ма ње де сет го ди на рад ног ис ку ства и ис пу ња ва усло ве за рад у 
др жав ним ор га ни ма. По ред фор мал них усло ва, за ко но да вац од ре-
ђу је да кан ди дат за По ве ре ни ка бу де ли це с при зна тим угле дом и 
струч но шћу у обла сти за шти те и уна пре ђе ња људ ских пра ва. Ман-
дат по ве ре ни ка је се дам го ди на и он мо же би ти ре и за бран. 

За раз ли ку од кла сич не ом буд сман ске функ ци је, По ве ре ник 
по сту па као дру го сте пе ни ор ган у по ступ ку по жал би на ре ше ње 
ор га на вла сти. На овај по сту пак се при ме њу ју и оп ште од ред бе 
За ко на о управ ном по ступ ку, из у зев ако За кон о сло бод ном при сту-
пу ин фор ма ци ја ма уре ђу је дру га чи је. На и ме, ако је жа ли лац не за-
до во љан ре ше њем др жав ног ор га на ко јом је тра жио ин фор ма ци ју, 
он мо же из ја ви ти и жал бу По ве ре ни ку из у зев про тив ре ше ња нај-
37) Ви де ти: члан 19. Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ских пра ва.
38) За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, СлужбенигласникРС, 

бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10.
39) Упо ре ди ти: члан 44. За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти, СлужбенигласникРС, бр. 

97/08.
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ви ших др жав них ор га на (На род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу-
бли ке, Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Вр хов ног су да Ср би је, Устав ног 
су да и Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца). У дру гом слу ча ју по кре ће се 
управ ни спор, о че му суд оба ве шта ва По ве ре ни ка.  

У по ступ ку по жал би ако утвр ди да је осно ва на, По ве ре ник 
мо же до не ти и ре ше ње ко јим на ла же ор га ну вла сти да тра жи о цу 
омо гу ћи сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма (члан 24). По ве ре ник 
у овом слу ча ју по сту па и као ор ган ин стан ци о не кон тро ле хи је-
рар хиј ски ви шег ор га на над ни жим.40) Про тив ре ше ња По ве ре ни-
ка мо же се по кре ну ти управ ни спор. Ре ше ња По ве ре ни ка су оба-
ве зу ју ћа, ко нач на и из вр шна (члан 27). На ње гов зах тев, Вла да је 
оба ве зна да пру жа по моћ у по ступ ку ад ми ни стра тив ног из вр ше ња 
ре ше ња. 

По ве ре ник, за раз ли ку од „кла сич ног ом буд сма на“, не са мо да 
упо зо ра ва, опо ми ње и пред ла же већ има и ре пре сив но овла шће-
ње да на ре ди пред у зи ма ње од ре ђе них рад њи др жав ним ор га ни ма 
и спро во ди по сту пак ад ми ни стра тив ног из вр ше ња у ко ме мо же из-
ре ћи и при нуд не ме ре од но сно нов ча не ка зне. С дру ге стра не, он 
ни је ор ган упра ве већ је не за ви сан и са мо стал ни др жав ни ор ган. 
Он оба вља низ дру гих над ле жно сти ко је су свој стве не и За штит-
ни ку гра ђа на. С об зи ром на то да је По ве ре ник уста но вљен у ци љу 
за шти те по себ не вр сте пра ва, ње го ва пра ва при ро да је бли ска спе-
ци ја ли зо ва ном ом буд сма ну.41)  

По ве ре ник се у до са да шњем ра ду су сре тао с раз ли чи тим про-
бле ми ма. Пр во, ње му су по ве ћа не над ле жно сти, али не и ње го ви 
ка па ци те ти (по ве ћа ње бро ја за по сле них, сред ства и обез бе ђи ва ње 
тех нич ких усло ва). Дру го, др жав ни ор га ни у ве ли ком бро ју при ме-
ра су ис ка за ли не спрем ност да по шту ју пра во на сло бо дан при ступ 
ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја.42) Та ко ђе, Вла да ни је у ви ше де-
се ти на слу ча је ва ис пу ња ва ла сво ју за кон ску оба ве зу да обез бе ди 
40) Д. Ми лен ко вић, ПриручникзаприменуЗаконаослободномприступуинформацијама

одјавногзначаја,По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка, Бе-
о град, 2010, стр. 104. 

41) О то ме ви ше: С. Ли лић, „Ом буд сман за за шти ту по да та ка – DataprotectionOmbudsman,
у: С. Ли лић, Д. Ми лен ко вић, Б. Ко ва че вић-Ву чо, Омбудсман,међународнидокументи,
упоредноправо,законодавствоипракса,Бе о град, Ко ми тет прав ни ка за људ ска пра ва, 
2002, стр. 168–172.

42) „У прак си По ве ре ни ка за ин фор ма ци је би ло је мно го слу ча је ва ко ји по ка зу ју да су 
ор га ни вла сти скло ни да тај ном шти те ин те ре се ко ји не са мо да не би тре ба ло да бу-
ду за шти ће ни, не го су и че сто и пот пу но не ле ги тим ни. Р. Ша бић, „За кон о сло бод ном 
при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја – ис ку ства из тро го ди шње прак се“, Ревија
забезбедност,Цен тар за без бед но сне сту ди је, бр. 4/07, стр. 32.
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из вр ше ње ре ше ња По ве ре ни ка.43) Тре ће, нор ма тив ни оквир функ-
ци о ни са ња По ве ре ни ка ни је пот пу но ком пле ти ран. Још ни су усво-
је ни за ко ни ко ји га ран ту ју да се пра во на сло бо дан при ступ ин фор-
ма ци ја ма и за шти ту по да та ка о лич но сти мо гу ефи ка сно за шти ти.

5.ОМБУДСМАНИУДРУГИМОБЛАСТИМА
(СЕКТОРСКИОМБУДСМАНИ)

Прак са у све ту по ка зу је да се ом буд сма ни мо гу уста но вља ва ти 
у раз ли чи тим обла сти ма. Та кво ис ку ство, до ду ше у скром ним раз-
ме ра ма, по сто ји и у Ре пу бли ци Ср би ји. Ом буд сман Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду је иза бран у мар ту 2009. го ди не, у ци љу за шти те пра ва 
и ин те ре са чла но ва уни вер зи тет ске за јед ни це, као и уна пре ђе ња 
ква ли те та обра зов ног про це са.44) Ње го ва уло га је да за шти ти пра ва 
сту де на та, али и на став ни ка на Бе о град ском фа кул те ту. Уни вер зи-
тет ски ом буд сман је не за ви сна и не при стра сна ин сти ту ци ја ко ју 
би ра Са вет Уни вер зи те та ве ћи ном гла со ва свих чла но ва. Уни вер-
зи тет ски ом буд сма ни уста но вље ни су и на по је ди ним фа кул те ти-
ма, као што је то слу чај с Ме ди цин ским фа кул те том у Бе о гра ду од 
2007. го ди не45) и Ме ди цин ским фа кул те том Уни вер зи те та у Кра-
гу јев цу (2010), али и сту дент ским ом буд сма ном Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. Раз лог за по ја ву уни вер зи тет ских ом буд сма на мо же-
мо тра жи ти и у уру ша ва њу кре ди би ли те та и ин те гри те та на уч них 
уста но ва у Ср би ји. То ме је на ро чи то до при не ло и афе ра „Ин декс“ 
– ко руп ци ја на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу.

Из прет ход но на ве де них раз ло га, а у ци љу очу ва ња „До бре на-
уч не прак се“ (Good Sci en ti fic Prac ti se) и по што ва ња ко дек са на уч-
но и стра жи вач ког ра да, по треб но је уве сти ом буд сма на и у на уч ним 
ин сти ту ти ма (ом буд сма ни за на уч но и стра жи вач ки рад). То би би ле 
не за ви сне и ком пе тент не осо бе ко је би име но ва ла на уч на ве ће ин-
сти ту та. По во дом при ту жбе за по сле них у на уч ним ин сти ту ти ма, 
ови ом буд сма ни би спро во ди ли по сту пак утвр ђи ва ња чи ње ни ца 
да ли је до шло до по вре де пра ви ла етич ких на че ла „До бре на уч не 
прак се“. Етич ки ко дек си и ом буд сма ни у обла сти на уч но и стра жи-
вач ког ра да ус по ста вље ни су у мно гим на уч ним уста но ва ма у све-
43) Р. Ша бић, нав.дело,стр. 33.
44) Ви де ти: члан 58. Ста ту та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
45) Ви де ти: члан 108. Ста ту та Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
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ту, по себ но у обла сти при род них на у ка. Та кво ис ку ство пре но си се 
и у на шој сре ди ни,46) на да мо се уско ро и у дру штве ним на у ка ма.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

У Ср би ји, у по след њих не ко ли ко го ди на, иза бра но је ви ше де-
се ти на ом буд сма на на раз ли чи тим ни во и ма вла сти, за раз ли чи те 
обла сти и у раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма. Они су ор га ни ино ко сног 
ка рак те ра, чи ја је основ ни де ло круг ра да за шти та људ ских пра ва. 
Њи хо ве дру ге над ле жно сти, као и по ло жај се раз ли ку ју. Уво ђе ње 
ин сти ту ци је ом буд сма на ни је би ло ко ор ди ни са но по те ри то ри-
јал ном прин ци пу. Ом буд сман је нај пре уста но вљен у је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве, а не ко ли ко го ди на доц ни је и на цен трал ном 
ни воу. На тај на чин, гра ђа ни у Ре пу бли ци Ср би ји су до ве де ни у 
не рав но пра ван по ло жај.

1. Републички Заштитник грађана је пар ла мен тар ни ом буд-
сман оп штег ти па. Од ре ђе не ин су фи ци јен ци је у устав ном и за ко-
но дав ном нор ми ра њу мо гу ути ца ти и на не за ви сност и са мо стал-
ност овог ор га на. С дру ге стра не, по сто ји про блем обез бе ђи ва ња 
од го ва ра ју ћих ре сур са за нео ме та но и ефи ка сно оба вља ње функ-
ци је За штит ни ка гра ђа на. Тек три го ди не на кон до но ше ња За ко на 
обез бе ђе ни су ми ни мал ни усло ви за рад За штит ни ка гра ђа на. На 
осно ву ем пи риј ских по ка за те ља и ак тив но сти у јав но сти за кљу чу-
је мо да је За штит ник сте као по ве ре ње јав но сти, еман ци по вао се од 
мо гу ћих по ли тич ких ути ца ја, ис по љио ви сок сте пен кре ди бил но-
сти и ауто ри те та. 

2. Покрајинскиомбудсманје над ле жан у Ауто ном ној По кра ји-
ни Вој во ди ни. Он се би ра ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, а ње гов ман-
дат је шест го ди на. Из ње го вог до са да шњег ис ку ства при мет но је 
да се су сре тао са слич ним про бле ми ма као и ре пу блич ки За штит-
ник гра ђа на, али да је ње го во функ ци о ни са ње би ло оте жа но због 
не ус кла ђе но сти по кра јин ских про пи са. Ме ђу на род ни ом буд сман 
УН МИК-а, чи ја је над ле жност пре не та на тзв. ло кал не ор га не вла-
сти, из ван је на ше ана ли зе услед не ле гал но сти и не ле ги тим но сти 
тзв. др жа ве Ко со во.

3. У Ре пу бли ци Ср би ји је за ко но да вац од ре дио оп шти нор ма-
тив ни оквир ом буд сма на на ло кал ном ни воу. Је ди ни це ло кал не са-
46) Упо ре ди ти: члан 7. Ом буд сман за на уч но ис тра жи вач ки рад у: Добранаучнапракса,

етичкикодекснаучноистраживачкограда,Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, 2004.
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мо у пра ве, ко је су у сво јим ста ту ти ма уре ди ле по ло жај и ор га ни за-
ци ју за штит ни ка гра ђа на, не ма ју оба ве зу да  из вр ше ње гов из бор. 
У тим сре ди на ма по сто ји и „су штин ско не ра зу ме ва ње по ло жа ја и 
уло ге ло кал ног ом буд сма на“, а си стем ски про блем је не до ста так 
струч них и фи нан сиј ских ре сур са, на ро чи то у ма њим оп шти на-
ма.47) То се из ра жа ва у огра ни че ној над ле жно сти и су же ном про-
сто ру за не за ви сност и са мо стал ност ло кал них за штит ни ка гра-
ђа на. При то ме се не ко ри сте мо гућ но сти осни ва ња ре ги о нал них, 
за јед нич ких ом буд сма на. Нор ма тив на ре ше ња ве за на за ин сти ту-
ци ју и де ло ва ње ло кал них ом буд сма на ва ља уни фи ци ри ти по ста-
вља њем оба ве зног мо де ла. 

4. За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је је уста но вљен спе ци ја-
ли зо ва ни ом буд сман с ци љем да за шти ти гра ђа не од свих об ли ка, 
вр ста и слу ча је ва дис кри ми на ци је. По себ но те ло за за шти ту рав-
но прав но сти (Com mis si o ner for Equ a lity) по сто ји у ве ли ком бро ју 
чла ни ца Са ве та Евро пе. У том сми слу, Ср би ја је из бо ром По ве ре-
ни ка за за шти ту рав но прав но сти ис пу ни ла и је дан од ме ђу на род-
них стан дар да у обла сти за бра не дис кри ми на ци је. 

5. По ве ре ник за при ступ ин фор ма ци ја ма и за шти ту по да та ка 
има спе ци фи чан по ло жај и рас по ла же ре пре сив ним овла шће њи ма. 
Ње го ва из вор на над ле жност је про ши ре на на кон усва ја ња За ко на о 
за шти ти по да та ка о лич но сти. За шти та ком плек сних пра ва на при-
ступ ин фор ма ци ја ма и за шти ту по да та ка зах те ва ја ча ње ка па ци те та 
и ства ра ње од го ва ра ју ћег ам би јен та тран спа рент ног ра да др жав не 
упра ве. 

Раз вој на тен ден ци ја ом буд сман ске функ ци је ука зу је на мо гу-
ће по ве ћа ње и ши ре ње мре же ло кал них, спе ци ја ли зо ва них и тзв. 
сек тор ских ом буд сма на. С дру ге стра не, уоча ва се и опа сност да се 
не при ме ре ним уво ђе њем спе ци ја ли зо ва них ом буд сма на уру ша ва 
зна чај по сто је ћих кон трол них ин сти ту ци ја. У том сми слу, огра ни-
ча ва ју ћи фак тор је и хро ни чан про блем не до стат ка фи нан сиј ских 
и ка дров ских по тен ци ја ла. У на ред ном пе ри о ду, оче ку је мо да се 
ефи ка сан рад ом буд сма на ре флек ту је и на по ди за ње ква ли те та ра-
да упра ве и за шти те пра ва гра ђа на.

47) За ла же мо се за ман дат ко ји би био ду жи од од бор нич ког ман да та (пет го ди на, као у 
слу ча ју ре пу блич ког ом буд сма на), као и ре и збо ру. Упо ре ди ти: Б. Ми ло са вље вић, нав.
дело,стр. 90–91.
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THEEXPERIENCEOFOMBUDSMANINSERBIA

Summary
Inthispaperauthoranalyzedthepracticeandinstitutional
modelsofOmbudsman’sfunctionintheRepublicofSerbia.
Ombudsmanisoneofmodelsofinstitutionalprotectionof
therightsand freedomsandcontrolof thestategovern
ment.Therehavebeeninstalledabout30ombudsmansin
variousterritoriallevelsandindifferentfieldsofthego
vernment.Theirstatusisdifferentone,buttheexperience
isthesame.Statisticdatahaveshownthatthenumberof
complaintsandmakinganappealtotheOmbudsmanhas
been increased.However, insufficient capacities (theca
dre,technicalandfinancialones)andthefailingswithin
thenormativeorderhaveprevented theOmbudsmans to
workwithmoreeffectswithintheirjurisdiction.Intheup
comingperioditisnecessarythatindependenceandauto
nomyoftheOmbudsmanarefullyguaranteed,thatthere
areprovidedconditionsfortheirunobstructedfunctioning
andthattherearetakenmeasuresthatarenecessaryfor
thereformoftheadministrationandlegalsystem.
KeyWords:ombudsman,protectionofhumanrights,de
mocracy, rule of law, sharing of government, control of
administration,citizen’sprotector,provincialombudsman,
localombudsman,commissionerforequality,commissio
nerforfreeapproachtotheinformationofpublicimpor
tance,universityombudsman

ЛИТЕРАТУРА

1.Правнакњижевност
• An der son V. Stan ley, Ombudsmanreadings,In ter na ti to nal Re se arch In-

sti tu te, Uni ver sity of Al ber ta, Ed mon ton, 1980.
• Ар сић Вла ди мир, „Ис ку ства оп шти не Зре ња нин – ис ку ства“, у: С. 

Ли лић, W. Kälin, Локални омбудсман, упоредна искуства: Србија,
БоснаиХерцеговинаиШвајцарска,Швај цар ска аген ци ја за раз вој и 
са рад њу, Про грам по др шке оп шти на ма, Кра ље во, 2007, стр. 63–68.

• Вуј чић Дра ган, „Ло кал ни ом буд сман у Ср би ји (са по себ ним освр том 
на оп шти ну Кра ље во), у: С. Ли лић, W. Kälin, Локални омбудсман,
упоредна искуства: Србија, Босна и Херцеговина и Швајцарска,
Швај цар ска аген ци ја за раз вој и са рад њу, Про грам по др шке оп шти-
на ма, Кра ље во, 2007, стр. 39–45.



стр:5376.

- 73 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

• Di mi tri je vić Pre drag, „Do We need Lo cal Om bud sman – Pro tec tor of Hu-
man Rights“, FactaUniversistatis,LawandPolitics,Vol. 3, N°1, 2005, 
Niš, str. 25–35.

• Је ри нић Је ле на, „Но ва ин сти ту ци ја: гра ђан ски бра ни лац“, Локална
самоуправа,прописиипракса,број 2/2008, стр. 48–59.

• Kuc sko-Stadlmayer Ga bri e le (ed.), EuropeanOmbudsman–Institutions,
Sprin ger Wi en–New York, 2008.

• Ли лић Сте ван, „Ом буд сман за за шти ту по да та ка – Data protection
Ombudsman,у: С. Ли лић, Д. Ми лен ко вић, Б. Ко ва че вић-Ву чо, Ом
будсман,међународнидокументи,упоредноправо,законодавствои
пракса,Бе о град, Ко ми тет прав ни ка за људ ска пра ва, 2002, стр. 168–
172.

• Ми лен ко вић Де јан, Водич кроз Закон о забрани дискриминације,
Хел син шки од бор за људ ска пра ва, Бе о град, 2010.

• Ми лен ко вић Де јан, ПриручникзаприменуЗаконаослободномпри
ступуинформацијамаодјавногзначаја,По ве ре ник за ин фор ма ци је 
од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка, Бе о град, 2010.

• Ми лин ко вић Игор, „Ло кал ни ом буд сман – за штит ник пра ва и сло бо-
да гра ђа на на ло кал ном ни воу (европ ски стан дар ди и упо ред на ис ку-
ства), Правнаријеч,часописзаправнутеоријуипраксу,Удру же ње 
прав ни ка Ре пу бли ке Срп ске, број 14/2008, Ба ња Лу ка, стр. 229–240.

• Мил ков Дра ган, „Пред го вор”, у: ЗаконоЗаштитнику грађана, ЈП 
„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2005, стр. 7–26.

• Ми ло са вље вић Бо го љуб, Систем локалне самоуправе у Србији,
Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, Бе о град, 2009.

• Ра до је вић Ми о драг, „За шти та људ ских пра ва на Ко со ву – ис ку ства 
ме ђу на род ног ом буд сма на“, Херетикус, број 3–4/2007, Цен тар за 
уна пре ђи ва ње прав них сту ди ја, стр. 72–84.

• Re if C. Lin da, „In tro duc tion“, in: L. C. Re if (ed.), TheInternationalOm
budsmanAnthology,SelectedWritingsfomtheInternationalOmbudsman
Institute,In ter na ti o nal Om bud sman In sti tu te,  The Ha gue, 1999.

• Те о фи ло вић Пе тар, „По кра јин ски ом буд сман АП Вој во ди не – пр ве 
три го ди не“, у: С. Ли лић, W. Kälin, Локални омбудсман, упоредна
искуства:Србија,БоснаиХерцеговинаиШвајцарска,Швај цар ска 
аген ци ја за раз вој и са рад њу, Про грам по др шке оп шти на ма, Кра ље-
во, 2007, стр. 47–53.

• Stern Jo ac him, „Ser bia“, in: G. Kuc sko-Stadlmayer (ed.), EuropeanOm
budsman–Institutions,стр. 371–385.

• Ша бић Ро до љуб, „За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од 
јав ног зна ча ја – ис ку ства из тро го ди шње прак се“, Ревијазабезбед
ност,Цен тар за без бед но сне сту ди је, број 4/07, стр. 29–34.



- 74 -

ИСКУСТВАОМБУДСМАНАУСРБИЈИМиодрагРадојевић

2.Извориправаипрописи

• Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, број 98/06
• За кон о За штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 79/05 и 54/07.
• За ко ном о утвр ђи ва њу од ре ђе них над ле жно сти Ауто ном не По кра ји-

не Вој во ди не, СлужбенигласникРС, бр. 6/02.
• За кон о за бра ни дис кри ми на ци је, СлужбенигласникРС, бр. 22/09.
• За кон о ло кал ној са мо у пра ви, СлужбенигласникРС, бр. 9/02.
• За кон о ло кал ној са мо у пра ви, СлужбенигласникРС, бр. 129/07.
• За кон о глав ном гра ду, СлужбенигласникРС, бр. 129/07.
• Од лу ка о По кра јин ском ом буд сма ну, СлужбенилистАПВојводине, 

бр. 23/02.
• За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, Слу

жбенигласникРС, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10.
• За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти, Службени гласник РС, бр. 

97/08. 
• Ста тут Уни вер зи те та у Бе о гра ду, http://www.uf.bg.ac.rs/did/Sta tu_

BU.pdf
Resume

Ombudsman is a special, independent and autonomous
statebodythatcontrolspublicadministrationandprotects
civilrightsandfreedoms.Itsroleisparticularlyimportant
forrespectoftheruleoflawandincreaseofcivilaware
ness. In thisway, theOmbudsman isoneof institutional
pillarsofdemocracy.
AfterproclamationoftheConstitutiontheRepublicofSer
biaandotherlawstheRepublicofSerbiahasregulatedthe
ombudsmansoncentralandlocalterritoriallevel,aswell
as in variousfields.From2002 therehavebeen elected
about30ombudsmansinSerbia.Specializedombudsmans
havebeenelectedinthefieldofprotectionoftherighton
privacy, theright toobtaining informationandpersonal
data. In theParliamentprocedure therehavebeenacti
vitiesgoingoninrelationtotheproclamationoftheLaw
on the children’sombudsman.Therehavebeendifferent
normative statuses, the rangseofwork,experiencesand
problemsoftheombudsmaninSerbia.Inthispaperaut
hormadeconclusionsrelatedtothetopicofresearchon
thebasisoftheanalysisofthethemeaspresentedinthe
ombudsman’sreports.
Generalproblemsregardingactivityof theombudsmans
in Serbia have been the following ones: the lack of ful
fillment of basic conditions that are necessary for their
unobstructedfunctioning(thecadre,financialandtechni
cal resources); ignoring the significanceand roleof the



стр:5376.

- 75 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

ombudsmanbytheexecutivepower;thelackofknowledge
onthecharacterandcompetenciesoftheombudsmanin
thepublic;theombudsman’s(lackof)coordinationinacti
vitiesonvariouslevelsandnonstabilizedandincoherent
legalorder.
Basicdirectionofdevelopmentof theombudsman’s fun
ctioninupcomingperiodisincreaseandwideningofthe
networkoftheombudsmans.Strengtheningoftheroleand
function of the ombudsman in domestic legal orderwill
haveimpactontheincreaseofqualityoftheadministra
tion and protection of civil rights aswell. In this sense
goodpoliticalwilloftheexecutivepowerwillbeneeded,
aswellasprovisionofnecessarydevelopmentalcapacities
andgainingthetrustofthepublic.



- 76 -

ИСКУСТВАОМБУДСМАНАУСРБИЈИМиодрагРадојевић

 Овај рад је примљен 13. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
22. новембра 2010. године.


	p-revija-4-2010
	4-00-0sadr
	4-1-0
	4-1-1


