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УВОД

Сходно члану 40. став 1. Одлуке о Локалном омбудсману Града Суботице
(''Службени лист Града Суботица'', број 7/14, 35/19), Заштитник грађана Града
Суботице подноси Скупштини Града једном годишње, најкасније до 31. марта за
претходну годину, извештај о свом раду, у коме износи општу оцену о раду органа
локалне самоуправе и јавних служби града са становишта стања заштите људских
права и слобода, уочене пропусте и мере и поступке које предлаже за њихово
отклањање.
Канцеларија Заштитника грађана Града Суботице почела је са радом дана
16.06.2006. године. Кроз овај период прошла је кроз низ нормативних активности,
односно усаглашавања са Законом о локалној самоуправи. У Службеном гласнику
РС 47/2018 објављен је Закон о изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи у којима се мења назив „заштитник грађана“ у назив „локални
омбудсман“. 23.12.2019. Скупштина Града Суботице усвојила је Одлуку о изменама
и допунама Одлуке о заштитнику грађана Града Суботице чијим одредбама је
мењан назив „Заштитник грађана Града Суботице“ у назив „Локални омбудсман, те
је поред правосудног испита као услова за избор локалног омбудсмана предвиђен
и државни стручни испит за рад у органима управе.
Извештај који је сачињен за 2019. годину садржи нарочито број и структуру
притужби, обраћања-представке, општу оцену рада органа управе са становишта
примене прописа, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање. Извештај
обухвата проблеме који су били присутни у протеклој години и наставља праксу да
се приказују поједини предмети на којима је рађено. Поред статистичких података у
извештају се могу наћи кратки прикази најзначајнијих предмета у протеклој години
са коначним ставовима који су заузети.
Запажања о стању људских права у областима из надлежности заштитника грађана
обухватају област „добре управе“, односно поштовање принципа „добре управе“,
владавине права и правну сигурност у раду управе. Везано за права припадника
националних мањина канцеларија заштитника грађана је била посебно ангажована
у неколико предмета решавања уочених и насталих проблема, нарочито службене
употребе језика. Заменица заштитника грађана, Тот Салаи Ерика у канцеларији је
одређена за рад и односе са надлежним институцијама као и представницима
националних мањина. Као и сваке године посебна пажња је посвећивана особама
са инвалидитетом и старијим особама.
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О ИНСТИТУЦИЈИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Ретко која институција је доживела тако велику популарност и распрострањеност
као институција Заштитника грађана. Данас, она постоји у скоро свим земљама
света, и као таква, она је постала инспирација, ако не и модел за напоре који постају
све нужнији у погледу реконструкције традиционалних политичких институција које
је створила рационалистичка и доцније све више посредничка бирократска и
легалистичка мисао и пракса.
Развој нових облика контоле рада државних органа у свету, нарочито је подстакнут
од средине шездесетих година 20. века када је дошло до нагле експанзије
институције заштитника грађана као „суи генерис“ тела. Овлашћења заштитника
грађана, од његовог настанка у Шведској давне 1809. године па до данас нису се
значајно изменила. Она је непосредно повезана са идејом остваривања и заштите
људских права, услед чега се заштитник грађана и данас одређује као заштитник
права грађана, чији је главни циљ спречавање неправилности и незаконитости, као
и ткзв. лошег поступања у раду управе према грађанима. Потреба за заштитом
људских права, али и потреба за новим „спољним“ облицима контроле и надзора
управе, у складу са савременим концептом државе у коме човек заузима централно
место, наметнуло је потребу да се пронађу нови механизми заштите људских права,
пре свега од незаконитог и неправног рада органа управе. Време је показало да је
управо заштитник грађана та институција.
У чему је тајна изванредне ефикасности у заштити права грађана и контроли управе
коју постиже заштитник грађана, а коју нису могли да постигну постојећи облици
управне и судске контроле управе? Како се истиче, суштина институције заштитника
грађана своди се на њену иманентну подобност да пробија зачаране бирократске
кругове и да непробојне ауторитативне административне системе учини
транспарентним, тј. доступним парламентарној контроли и општој јавности. Његова
делотворност произилази, пре свега, из његове могућности да на основу свог
извештаја који подноси Скупштини, скреће пажњу јавности и укаже Парламенту на
жалбе грађана. Зато сматрамо да је годишњи извештај заштитника грађана
најважнији документ којим се он представља у јавности. Јавност заснована на
непристрасној истрази је моћно средство. Сама свест о надзору заштитника грађана
врши позитиван утицај на цео управни систем, чинећи га подложним јавности рада
и правди.
У савременим условима, значајан део својих права и слобода, грађани остварују
пред органима локалне самоуправе, као и пред јавним установама, предузећима и
другим организацијама који врше јавна овлашћења, а чији је оснивач јединица
локалне самоуправе. Управо у овој чињеници, треба тражити и основне разлоге
услед којих постоји значајно оправдање оснивања локалних заштитника грађана,
што су поједине земље, међу којима је и Србија и учиниле.
У процесу који је још седамдесетих година 20. века започео пред Уједињеним
нацијама, поједини “локални омбудсмани“ значајно су допринели и ширењу
институције омбудсмана на свим нивоима власти. Први међународни документ у
вези са институцијама за заштиту људских права на нивоу Уједињених Нација –
Смернице за функционсиање националних институција за заштиту људских права
из 1978. године, усвојен је на Семинару о националним и локалним институцијама
за унапређење и заштиту људских права који је одржан у Женеви. У њиховом
формулисању свој допринос су дали и тада постојећи „локални“ омбудсмани. У
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сличном процесу пред Саветом Европе, Комитет министара је у својој Препоруци
Р(85)13 о институцији омбудсмана још 1985. године (и у каснијим документима)
предложио владама држава чланица да уваже могућност оснивања омбудсмана на
националном, регионалном или локалном нивоу. 16.10.2019. године Комитет
министара у Савету Европе донео је нову препоруку државама чланицама о развоју
институције омбудсмана. Министарство државне управе и локалне самоуправе
подржао је препоруку СКГО да се укине ограничење мандата локалних омбудсмана
да могу бити бирани највише два пута, и то због специфичних овлашћења ове
институције, наглашавајући у образложењу модела одлуке да мора бити
гарантована независност локалног омбудсмана, што се чини дефинисањем
посебног поступка за његов избор и ограничавањем могућности за разрешење.
ПРАВНИ ОКВИР И ПОСТУПАК ПО ПОЈЕДИНАЧНИМ ПРИТУЖБАМА
Канцеларија локалног омбудсмана ради на основу Одлуке о Заштитнику грађана
Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 7/14), и Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о Заштитнику грађана Града Суботице („Службени лист Града
Суботице“, 35/19), а на основу члана 97. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и на основу члана 33. став
1. тачка 6. и члана 99. став 3. и 5. Статута Града Суботице („Службени лист Општине
Суботице“, бр. 26/06, 27/08) и („Службени лист Града Суботице“, број 46/11, 15/13,
4/19 и 27/19). Канцеларија је смештена на адреси Трг слободе 1,
I спрат,
канцеларије 132 – 135. На дан 31.12.2019. године у канцеларији поред заштитника
грађана и две његове заменице запослена су и два извршиоца, (један стручни
сарадник и технички секретар). Канцеларија је једна од боље опремљених
канцеларија заштитника грађана у Републици са свом потребном техником и
подршком за пријем странака и савремени рад.
Заштитник грађана је установљен за територију града Суботице као независан и
самосталан орган који штити права грађана и правних лица од незаконитог и
неправилног рада органа управе и јавних служби града, када су повређени прописи
града. Заштитник грађана се такође стара и о заштити и унапређењу људских и
мањинских права и слобода.
У обављању својих послова заштитник грађана је независтан и самосталан и нико
нема право да утиче на његов рад и поступање. За тринаест година постојања и
рада канцеларије нико никада није утицао на рад, поступање, мишљење
заштитника грађана, нити једна политичка структура или неко од представника јавне
власти. Сматрамо да ово треба истаћи као доказ демократског потенцијала града
Суботице.
Заштитник грађана није овлашћен да контролише Скупштину града, Градско веће
Града Суботице (осим ако поступа као другостепени орган у управном поступку) и
Градоначелника. Заштитник грађана не може да контролише ни рад судова и јавних
тужилаштава основаних за територију града Суботице.
Заштитник грађана обавља следеће послове: прима и испитује притужбе, које се
односе на повреду људских права од органа локалне самоуправе, поступа по
сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња да орган локалне
самоуправе чини повреде људских права, прати примену међународних стандарда
о људским правима на територији локалне самоуправе, прикупља информације из
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различитих извора о томе да ли орган примењује закон и друге прописе из области
људских права, саставља годишњи извештај о остваривању и поштовању људских
права и примени начела недискриминације од органа,врши периодичне прегледе и
рада органа локалне самоуправе, остварује непосредну сарадњу са републичким
органима и делује као посредник између подручних органа државне управе и
носилаца јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана на територији
града, иницира покретање кривичних, дисциплинских и других поступака код
надлжених органа у случају кршења људских права од органа локалне самоуправе,
организује и учествује у организацији и припреми саветовања о остваривању и
поштовању људских права и забрани дискриминације, иницира и подстиче
образовање о људским правима у свим областима живота, сарађује и размењује
искуства са другим институцијама заштитника грађана и омбудсмана и другим
органима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем људских права у
земљи и иностранству, сарађује са медијима, посредује у мирном решавању
спорова везаних за кршење људских права на територији града, има право да
присуствује свим седницама Скупштине и њених тела и има право да учествује у
скупштинској расправи када се расправља о питањима из његове надлежности, даје
иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним
судом и предлаже надлежним органима доношење нових и промену постојећих
прописа и других аката из њихове надлежности, обавља друге послове у складу са
законом и прописима Града.
Заштитнику грађана се може обратити свако ко сматра да му је актом, радњом или
нечињењем повређено неко право од стране органа управе, организација и јавних
служби које обављају управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач град. Под
условима утврђеним Одлуком о заштитнику грађана могу му се у име грађана
обратити и трећа лица, невладине организације, удружења или организације, као и
правна лица.
Рок за подношење притужбе
је једна година од дана учињене повреде,
неправилности или доношења акта у спорној ствари.
Усвајањем Кодекса понашања запослених у Градској управи Града Суботице и
јавним службама Града (''Службени лист града Суботице'', број 06/18) дата је
могућност заштитнику грађана да и пре учињене повреде права грађанину, уколико
би се тиме отклонила штета, може да покрене поступак и самим тим отклони
повреду права грађана.
Притужба се подноси у писаном облику, укључујући и све видове електронске
комуникације, без посебне форме, а може се изјавити и усмено на записник.
Притужбу може поднети и лице лишено слободе у запечаћеној коверти. На захтев
подносиоца притужбе заштитник грађана је дужан да сачува тајност његових личних
података. Ради олакшавања грађанима да поднесу притужбе, заштитник грађана у
раду користи једноставан формулар који садржи питања од значаја за покретање и
вођење поступка.
Заштитник грађана по правилу покреће поступак када је искоришћено редовно
правно средство за отклањање повреда на које подносилац указује, односно ако не
постоји правно средство за отклањање повреде на коју подносилац указује. У
изузетним случајевима поступак ће бити покренут и ако овај услов није испуњен и
то, уколико би окончање поступка по редовним правним средствима представљало
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опасност за заштиту људских права. Ако је поводом истог предмета у току поступак
пред неким другим надлежним органом, заштитник грађана по правилу неће водити
поступак паралелно са тим органима.
Ако притужба испуњава услове за поступање, заштитник грађана покреће
покретању истраге Одлуком о заштитнику грађана прописани су случајеви када ће
заштитник грађана одбацити притужбу. Ако не садржи личне податке подносиоца,
ако не садржи назив органа на чији се рад односи, ако не садржи опис повреде
права, ако не садржи чињенице и доказе који поткрепљују притужбу, ако не садржи
податке која су правна средства искоришћена, ако је поднета по истеку прописаног
рока, ако нису исцрпљена сва друга правна средства за отклањање повреде и ако
је реч о поновљеној притужби.
Ако по завршетку истраге сматра да нема повреде људских права нити неправилног
поступања органа, заштитник грађана о томе обавештава подносиоца притужбе и
орган управе на чије се поступање представка односила. Ако пак по завршетку
истраге утврди да је повређено неко људско право или је учињена неправилност у
раду обавестиће о томе подносиоца притужбе, орган управе, односно јавну службу
на чије се поступање притужба односила и да сачини мишљење, предлог или
препоруку и обавести о томе подносиоца притужбе и орган управе односно јавне
службе на чије се рад мишњење, препорука односи. Орган управе је дужан да у
року од 15 дана обавести заштитника грађана о мерама које су предузете поводом
мишљења, препоруке.
Ако орган управе не поступи у складу са мишљењем, препоруком заштитника
грађана или не обавести заштитника грађана о предузетим мерама на отклањању
повреда, заштитник грађана о томе обавештава органе који надзиру њихов рад, а
ако ни након тога надлежни органи не предузму мере, заштитник грађана о томе
обавештава Скупштину града, а може о томе да обавести и јавност путем средстава
јавног информисања.
Заштитиник грађана не може да покрене поступак ако предмет на који се односи
притужба не спада у његову надлежност, ако се ради о захтеву за покретање
поступка, који се односи на рад Скупштине Града Суботице, Градског већа Града
Суботице, осим ако поступа као другостепени орган у управном поступку и
Градоначелника, односно када се притужба не односи на рад органа управе или
јавних предузећа, ако је грађанин поднео притужбу у истој ствари, а нема нове
доказе, ако је грађанин притужбу поднео пре него што је употребио сва расположива
правна средства, ако је притужбу поднео након истека рока од годину дана откад је
учињена повреда права и ако притужба не садржи личне податке подносиоца и
лични потпис. Притужбе које се односе на рад републичких или покрајинских органа
Заштитиник грађана Града Суботице дужан је одмах да достави надлежном
републичком или покрајинском заштитнику грађана.
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СВЕУКУПНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА У 2019. ГОДИНИ
Канцеларија заштитника грађана почела је са радом 16.06.2006. године. До
31.12.2019. године заштитнику грађана обратило се 21.530 грађана, односно у 2019.
години 1.739. Грађани су се обраћали за заштиту својих права из свих области
права. Ова обраћања можемо поделити на рад по притужбама грађана из
надлежности, одређене Одлуком о Заштитнику грађана Града Суботице и на
функцију заштите људских права грађана кроз обраћања - представке.

PREDMETI U 2019. GODINI
brojčani prikaz

PREDMETI U 2019. GODINI
procentualni prikaz
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ПРИТУЖБЕ НА РАД ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ОРГАНА УПРАВЕ ГРАДА – 388
ПРИТУЖБИ
Грађани су од почетка рада заштитника грађана укупно поднели 1457 писмених
притужби на рад управних органа града и јавних служби, а у току 2019. године 388
притужби. Све управне службе и јавна предузећа су се у Одлуком о Заштитнику
грађана Града Суботице утврђеном року од 15 дана изјаснила о притужби.

PRITUŽBE brojčani prikaz
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У односима према јавним предузећима и установама којима је оснивач град
Суботица у току 2019. године грађани су поднели укупно 388 притужби, од тога
против јавних предузећа 27, и то:
-

ЈКП “Топлана” - 1,
ЈКП “Водовод и канализација” - 13,
ЈКП „Суботицагас“ - 2,
ЈП за управљање путевима и урбанистичко планирање - 1,
ЈКП „Паркинг“ - 2,
ЈКП “Чистоћа и зеленило” - 2,
ЈКП „Димничар“ - 2,
ЈКП „Суботица-транс“ - 3,
ЈКП “Погребно” - 1,

PRITUŽBE NA RAD JAVNIH PREDUZEĆA brojčani prikaz
JKP “Toplana”

1
13

JKP “Vodovod i kanalizacija”

2

JKP “Suboticagas”
JP „Putevi i urb.planiranje“

1

JKP „Parking“

2

JKP „Čistoća“

2

JKP „Dimničar“

2
3

JKP “Suboticatrans”
JKP „Pogrebno“

1

Против ЈКП „Водовод и канализација“ поднето је 13 притужбе
Дајемо кратак приказ неколико значајнијих притужби које се односе на рад овог
ЈКП.
Дана 31.10.2019. године заштитнику грађана обратио се грађанин К.Ж. из Суботице
у име корисника и дужника А.М. из Суботице, наводећи да је против корисника по
предлогу ЈКП „Вододвод и канализација” Суботица дана 14.10.2019. године
покренут поступак извршења ради измирења дуга по рачуну од 30.09.2019. године.
Претходни дуг на рачуну од 30.09.2019. године износио је 9.941,85 динара.
Именовани је у име корисника дана 14.10.2019. године уплатио износ од 2000,00
динара, док је преостали дуг у износу од 7.942,00 динара уплатио дана 25.10.2019.
године, ово из разлога што је на рачуну као крајњи рок за плаћање исказан датум
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25.10.2019. године, односно дужник је био у заблуди да и дуг из претходног периода
може да плати до 25.10.2019. године.
По предлогу за извршење јавни извршитељ донео је решење о извршењу, којим
решењем је утврђен главни дуг у износу од 8.372,04 динара, камата у износу од
43,35 динара и трошкови извршења у износу од 4.824,00 динара.
Имајући у виду да је дуг према предузећу као повериоцу у целости измирен и то у
року, (главни дуг и камата), који је као рок за плаћање назначен на рачуну, заштитник
грађана дао је мишљење да нема сврхе даљег вођења извршног поступка и да је
након измирења дуга у целости извршење неосновано.
На основу изнесеног мишљења дата је препорука предузећу је да повуче предлог
за извршење, те тако не потражује предујмљене трошкове извршења од дужника.
Такође, у односу на молбе на рачунима где се наводи да дуг из претходног периода
дужник измири у што краћем року,заштитник грађана је дао мишљење да ово
обавештење о што краћем року измирења за дужнике није довољно јасно, те му је
остављена слобода да сам одреди који је то што краћи рок, као што се десило и у
овом случају. Даље је дао мишљење да се на једном рачуну не могу определити два
рока и да је нејасно како би се рачунала доспелост дуга у што краћем року.
На крају је дата препорука предузећу да убудуће на рачунима за дуг из претходног
периода нагласи да је исти већ доспео, те да је обавеза плаћања ОДМАХ по
издавању рачуна, а све под претњом принудног извршења. Ово би практично
значило да на једном рачуну јесте исказан и месечни дуг, али и опомена за
претходна дуговања.
Дана 4.11.2019. године ЈКП “Водовод и канализација“ Суботица обавестило је
заштитника грађана да су горе наведене препоруке у целости прихваћене, те да је
њихова надлежна служба повукла предлог за извршење, чиме су престали да
потражују предујмљене трошкове.
Заштитнику грађана обратила се дана 11.09.2019. грађанка Г.Д. наводећи да је ЈКП
“Водовод и канализација“ неосновано задужило за наводни дуг за воду за период
фебруар – јун 2019. године. Радило се о заједничким просторијама у згради у којима
је до смрти живео њен бивши муж од кога је разведена 11 година. Он је преминуо
15.03.2019. године. Од заштитника грађана очекује да предузеће дугом терети
стварно легитимисане законске наследнике. Заштитник грађана упутио је притужбу
на изјашњење предузећу, након чега је предузеће доставило одговор у коме је
наведено да ће након достављања решења о наслеђивању раздужити дуг са имена
грађанке Г.Д.
Против ЈП „Суботица-гас” поднето је 2 притужбе
Љ.З.из Суботице дана 22.02.2019.године поднела је притужбу на рад ЈКП
“Суботица-гас”, јер по њеној тврдњи дана 18.02.2019.године примила је рачун од
ЈКП за обрачун потрошње за период од 01.01.2019. - 31.01.2019. у којем
обавештењу је наведено да је надлежно ЈКП вршило поправку калориметра и да ће
јој рачун за поправку бити наплаћен на јануарском рачуну. Она истиче да као
власник некретнине из самог прикључка није била обавештена да ће се вршити
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поправка, нити је пријавила квар на калориметру јер се уопште не греје на гас.
Надаље кад је отишла у надлежно ЈКП обавештена је да поправку калориметра
мора да плати као и да јој је гас укључен. Она истиче да уопште није тражила
укључење гаса јер по њеном захтеву гас је искључен још 2011 године и од тада
плаћа само месечно одржавање у износу од 100 динара. Пошто је ЈКП без њеног
захтева укључило грејање и извршило поправку калориметра који износи 3.000
динара, тражи од канцеларије да утврди неправилност у раду надлежног предузећа
и да сви ови акти, рачуни буду повучени од стране ЈКП. У одговору ЈКП истиче да је
утврђено да постоји грешка у функционисању калориметра која може утицати на
очитавање потрошње топлотне енергије за предметни стан и зато је издат налог за
његову замену. По евиденцији ЈКП предметни стан подносиоца притужбе је активан
потрошач иако се у допису наводи да је стан искључен од 2009 године. Након
поновне провере у техничкој простојири утврђено је да је позиција подешености
балансног вентила на повратном воду за проток 0, те овај податак могу узети за
будућа задужења. Према томе ЈКП је прихватило притужбу као оправдану, те су
сторнирани рачуни за потрошњу гаса за спорни период.
Против ЈКП „Суботица-транс” поднето је 3 притужбе
Грађанин С.Е. поднео је притужбу против ЈП “Суботица-транс“ наводећи да је
слабовидо лице, инвалид 3. категорије и од 2018. године предузеће му не издаје
повлашћену карту за превоз него га условљава чланством у градском удружењу.
Своју незакониту одлуку базира на интерном правилнику. Предузеће је доставило
одговор на притужбу заштитнику грађана, у ком одговору је наведено да је ЈП
“Суботица-транс“ имајући у виду потребу да помогне одређеним категоријама
корисника, пре свега особама са инвалидитетом, самоиницијативно проширило круг
корисника који имају право на субвенционисану цену комуналних услуга односно
омогућило је одређеним категоријама грађана издавање повлашћених и почасних
карата. Категорије корисника које имају право на ове карте, као и поступак и начин
издавања истих је регулисан Правилником о процедури подношења захтева, начину
остваривања права, поступку издавања односно регулисања периода важења
повлашћених карата за превоз путника. У конкретном случају захтев грађанина С.Е.
одбијен је на основу одредаба важећег Правилника, које издавање повлашћених
карата везују за испуњење услова да именовани мора да буде члан удружења
регистрованог са седиштем на територији Града Суботице, уколико такво удружење
постоји. Заштитник грађана указао је предузећу да су одредбе правилника
дискриминаторне, јер је и законски основ за повластице у унутрашњем путничком
саобраћају инвалидних лица одредио инвалидитет као основ за повластицу, а не
чланство у градском удружењу. Према мишљењу Поверенице за заштиту
равноправности од 26.03.2013. године бр. 07-00-447/2012-01 Савез слепих Србије
издаје књижице и објаве за повлашћену вожњу у Складу са Законом о повластицама
у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица и слепим особама из Србије,
без обзира да ли су чланови Савеза слепих Србије, других организација или нису
уопште чланови ни једног удружења, уколико испуњавању услове прописане
законом и правилником. У свом одговору предузеће је даље навело да је узело у
обзир иницијативу грађанина С.Е. и достављено мишљење Поверенице за заштиту
равноправности, те је размотрило могућности и уз подршку локалне самоуправе као
оснивача приступиће измени и покушаће да нађе решење које ће бити прихватљиво
и за оснивача и за превозника, са крајњим циљем да се омогући коришћење јавног
превоза свим лицима без обзира на лична својства, уз поштовање начела
једнакости, односно забране дискриминације.
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Органи управе и установе
Грађани су у 2019. години поднели укупно 349 притужби на рад органа управе и
установа:
- Центар за социјални рад - 114,
- Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове - 31,
Секретаријат за имовинско-правне послове - 19,
Секретаријат за друштвене делатности - 8,
ПУ Наша радост - 7
Историјски архив - 2,
Секретаријат локалне пореске администрације - 118,
Секретаријат за грађевинарство - 24,
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине - 10,
Градско јавно правобранилаштво - 5,
Геронтолошки центар - 1,
Комунална полиција - 7,
Просветна инспекција - 1,
МЗ „Келебија“ - 1,
Савет за здравље и Комисија за представке -1.

ORGANI UPRAVE I USTANOVE brojčani prikaz
Centar za socijalni rad

114

Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove

31

Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove

19

Sekretarijat za društvene delatnosti

8

PU “Naša radost”

7

Istorijski arhiv

2

Sekretarijat lokalne poreske administraticije

118

Sekretarijat za građevinarstvo

24

Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne …

10

Gradsko javno pravobranilaštvo

5

Gerontološki centar

1

Komunalna policija

7

Prosvetna inspekcija

1

MZ „Kelebija“

1

Savet za zdravlje i Komisija za predstavke

1

0
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Против Центра за социјални рад Града Суботице поднето је 114 притужби
Подносиоц притужбе Б.К. из Суботице дана 21.10.2019. поднео је притужбу на рад
Центра за социјални рад због ћутања администрације. Наиме, 04.07.2019. поднео је
захтев за признавање права на једнократну новчану помоћ, а до дана подношења
притужбе никакав одговор није запримио од Центра. Дана 04.11.2019. Центар за
социјални рад Града Суботице обавестио је канцеларију заштитника грађана да
04.11.2019. донето је решење са којим се признаје право на једнократну помоћ
подносиоцу притужбе. Према томе након подношења притужбе решење је донето,
молба прихваћена и признато право на једнократну новчану помоћ.
Грађанин А.М. из Суботице поднео је притужбу зашитнику грађана против Центра
за социјални рад дана 5.06.2019. године због онемогућавања признавања права на
новчану социјалну помоћ, јер социјална радница није хтела да прибави потребну
документацију, извод из Катастра, што је била дужна да уради сходно одредбама
Закона о општем управном поступка. Након поднете притужбе, коју је на изјашњење
заштитник грађана доставио Центру за социјални рад, исправљен је пропуст и
документ је одмах прибављен по службеној дужности.
Заштитнику грађана орбратио се грађанин Н.Ш. из Суботице и навео је да је пре
десет година продао кућу и земљу и смештен је код М.С.А. у Суботици. Недавно га
је иста истукла и избацила из куће и одузела мобилни. Према његовим сазнањима
живео је у приватном дому, али никада нико из Центра за социјални рад није
долазио да их обилази. Заштитник грађана је о случају без одлагања обавестио
Центар за социјални рад, који је истог дана грађанину Н.Ш. обезбедио други
смештај. Социјални радник је теренском провером утврдио да је на адреси за коју
је грађанин тврдио да је приватни дом за старе у ствари илегални дом. Поднешена
је пријава против власнице, а везано за насиље обавештена је полиција.
Против ПУ „Наша радост“ поднето је 7 притужби
Заштитнику грађана грађанин Б.Д. поднео је притужбу против ПУ “Наша радост“ из
Суботице у којој је навео да од 2.09.2019. па све до 20.11.2019. године његов млт.
син борави у вртићу свега 2 сата, а требало да остаје 6 сати. Он је дете са посебним
потребама и Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету је дала мишљење да дете у вртићу
треба да борави 6 сати. ПУ “Наша радост“ доставила је заштитнику грађана
Извештај о праћењу детета у инклузивном програму у ком извештају су наведене
планиране активности у раду ИОП Тима за дете Е.Б. за школску 2019/20. годину. Од
дана достављања притужбе организоване су додатне бројне активности у раду са
млт. Е.Б. Додатне активности које су предложене биле су да се дете укључи у групу
деце од 3 до поласка у школу у истом објекту у преподневним сатима где раде два
васпитача и боравак од 8 до 12 часова. На тај начин би се обезбедио дужи боравак
детета у вртићу, а у складу са могућностима које има Установа. Отац се сложио са
наводима из Извештаја и дао писану сагласност на исти, те је заштитник грађана
имајући у виду да је Установа позитивно решила предмет обуставио даље вођење
поступка.
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Подносиоци притужбе Р.В. и Х.К. поднели су притужбу на рад ПУ “Наша Радост” с
тим да су као учињену повреду назначили да је за треће и четврто дете није
признато право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи. У
одговору на притужбу “Наша Радост” истиче да члан 2. Одлуке о остваривању права
на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно
четвртог реда рођења остварује право на регрес уколико породица има
пребивалиште на територији града Суботице. Међутим, из уверења о пребивалишту
за подносиоце притужбе (породицу) стоји да је пребивалиште у Б.Т. на основу горе
наведеног “Наша Радост” је правилно поступила у складу са Одлуком о
остваривању права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за
дете трећег, односно четвртог реда рођења (“Службени лист Града Суботице”, број
2/2013).
Н.Ј. је поднела притужбу на рад ПУ “Наша радост” са описом повреде да је њено
дете премештено у други вртић и то због болести детета. Она је више пута молила
да се дете врати у свој вртић и да буде укључен у инклузивни програм јер у новом
вртићу дете има тешкоће у комуницирању са другом децом, а у претходном вртићу
се лепо уклопило, тамо је било заинтересовано за социјалне контакте са децом, а
код његове болести то је изузетно битно. ПУ “Наша радост” је после притужбе
канцеларију известио са записником са састанка који је одржан у управној згради
ПУ “Наша радост”. Према закључцима састанка прихваћена је молба родитеља за
премештај детета из вртића “С“ у вртић “М” у групу најстаријег узраста, према томе
“Наша радост” је прихватила притужбу Н.Ј. и поново вратила дете у претходни вртић
где је због болести већ изградио социјалне контакте са околином,према томе након
обраћања канцеларије, орган је удовољио захтеву родитеља.
Против Секретаријата за инспекцијко надзорне послове поднета је 31
притужба
К.Ј. из Суботице поднела је притужбу на рад Секретаријата за инспекцијко надзорне
послове због ћутања администрације. Наиме, дана 13.09.2019.године поднела је
захтев за увиђај са молбом да се извади болесно дрво које се налази на улици
испред њене зграде. Градска управа у изјашњењу по притужби је доставила
решење надлежног комуналног инспектора у којем се налаже ЈКП “Чистоћа и
зеленилу” да изврши вађење болесног дрвета на адреси коју је навела подносилац
притужбе и то у року од 60 дана од дана пријема решења. Према томе Градска
управа – Инспекција је поступила по притужби К.Ј. само решење није њој
достављено, што је након њеног обраћања учињено.
Против Секретаријата за имовинско правне послове поднета је 19 притужбе
Б.Х. из Суботице поднео је притужбу на рад Секретаријата за имовинско правне
послове због енормног повећања износа закупа стана у својини града Суботице.
Градска управа, Секретаријат за имовинско правне послове у свом изјашњењу је
навео да дана 31.12.2018. престале су да важе одредбе из члана 32. Закона о
становању којим је прописан начин утврђивања закупнине на становима, те се
примењује одредбе новог Закона у вези са обрачуном закупнина. Приликом
обрачуна закупнине у конкретном случају узета је у обзир пореска основица за
плаћање пореза на имовину за стан за текућу годину, која је множена са
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коефицијентом 0.00242 према одредбама члана 139. став 3. Закона о становању и
одржавању станова зграда. Пошто је Секретаријат поступио у складу са важећим
прописима, повреда права није констатована, односно Секретаријат је правилно
применио норму.
Против Секретаријата за грађевинарство поднето је 24 притужбе
Ч.И. из Жедника, као представник једне улице се обратио са проблемом у вези
легализације , односно да у њиховој улици сви објекти делом су изграђени (мање
од 1 метар) на јавној површини односно на улици. Он је поднео притужбу (а сви
становници предметне улице се налазе у истом правном положају) на рад
Секретаријата за грађевинарство, односно Секретаријата за имовинско правне
послове јер је одбијен његов захтев за легализацију куће. Градска управа је у свом
одговору дала обавештење да не постоје услови за исправку граница суседних
парцела, нити за одређивање земљишта за редовну употребу из чега произилази
да се парцела која треба делимично да потпадне под легализовану кућу има
карактер јавне намене и не може се отуђити из јавне својине, према томе не постоји
могућности за легализацију. Међутим, канцеларија је извшила увид у План детаљне
регулације за насеље Ж. и у општим условима за објекте који су у поступку
озакоњења, изграђени делом на јавној површини предвиђа изузетак, који надлежни
орган треба да провери и ако се уклапа у те околности, тада је могуће извршити
исправку спорне границе. На основу аргументације из тачке 4.9.1. ПДР за насеље
Ж. надлежни секретаријат је изменио своје обавештење и упутио подносиоца
притужбе како и на који начин може да дође до легализације свог објекта, према
томе омогућено је грађанима да покрену поступак за остваривање својих права у
области легализације бесправно изграђених објеката.
Против Секретаријата локалне пореске администрације поднето је 118
притужби
Грађанка К.Ђ. из Суботице поднела је притужбу против Секретаријата локалне
пореске администрације Градске управе Града Суботице, јер је погрешно
задуживана на име пореза на имовину, из разлога што су је од 2014. године
задуживали за парцелу која никада није била у њеном власништву. Након
достављене притужбе секретар Секретаријата локалне пореске администрације
Градске управе Града Суботице донео је решење у поновном поступку којим је
поништио предходна решења којима је грађанка била погрешно задуживана.
Грађанин М.Б.П. обратио се заштитнику грађана из разлога што га је Секретаријат
локалне пореске администрације Градске управе Града Суботице задужио за порез
5 година уназад за исту кућу, која је у поступку легализације и сада припада другој
улици. Кућни број још није добио, у личној карти се води стара улица и чак не може
ни мењати личну карту, док не добије нови кућни број. Задњих пет година уредно је
плаћао порез на имовину на адреси где је стари назив улице. Износ за који га
неосновано терете је око 62.000 динара. Имајући у виду да на решење није уложена
жалба, али да се ради о новим чињеницама којима Секретаријат није располагао у
моменту доношења решења заштитник грађана је предложио да се у поновљеном
поступку утврди да се ради о истом опорезивом објекту, те да се донесе решење и

Годишњи извештај 2019

Страна 14 од 36

Локални омбудсман Града Суботице
сторнира погрешно задужење. Секретаријат је поступио по предлогу заштитника
грађана, донео ново решење и сторнирао задужење.
С.Ј. поднела је притужбу на рад Секретаријат локалне пореске администрације да
највећи део њеног земљишта за које плаћа порез на имовину задужује се као
грађевинско земљиште,а налази се ван грађевинског реона, при томе разлика у
висини пореза између ових категорија земљишта је вишеструка. Након провере
стања у надлежном Секретаријату констатовано је да подносилац притужбе је сам
погрешно означио парцеле, те због његове грешке је дошло до таквог обрачуна. На
основу ваљаних документа та грешка подносиоца притужбе је исправљена и
задужена је у складу са фактичким чињеничним стањем.
К.Т. подносиоц притужбе је навео да плаћа огроман порез на имовину и на део
грађевинског земљишта које уопште није употребљиво, јер је исти трстик. По Закону
о порезу на имовину подносиоц притужбе има право на ослобађање за ову врсту,
категорију земљишта, па је његов захтев прослеђен Секретаријату локалне пореске
администрације, који је ово ослобађање и прихватио и известио и канцеларију
заштитника и уједно умањио порески дуг подносиоца притуже.
Против Месне Заједнице “Келебија” поднета је 1 притужба
Л.П. и група грађана из МЗ “Келебија” обратили су се канцеларији са притужбом на
рад МЗ и других градских органа у вези уличне расвете. Наиме, постоји
вишегодишњи проблем да на адреси Чавој (ткзв. Нафташки пут) нема расвете и да
грађанство кад падне мрак тешко може да креће на улици. У одговору месна
заједница је обавестила канцеларију да су упознати са овим проблемом, да је ЈП за
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање дана 10.05.2018. дао
детаљан извештај о стању на терену и то ради постављања расвете. Предмет је
стављен у план и програм поменутог ЈП и планирано је да се изврши почетком
наредне године. Подносиоц притужбе и група грађана прихватили су ово изјашњење
надлежног органа
Подносилац притужбе В.П.И. из МЗ “К” поднела је притужбу да је аутобуска станица
у центру месне заједнице тотално запуштена, неодржавана, пуна амброзије и иста
се не може користити у дату сврху. Након поднете притужбе контактирана је
Комунална полиција која је одмах издала налог надлежном ЈП и у року од 5 дана
аутобуска станица је у целости очишћена и доведена у ред.
Заштитнику грађана Републике Србије у 2019. години достављено је укупно 12
притужбе.
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ПРЕДСТАВКЕ ГРАЂАНА у 2019. години – 1739 ПРЕДМЕТА
(укупно од почетка рада 21525)
Природа институције Заштитника грађана (локални омбудсман) дозвољава широку
лепезу могућности његовог деловања. Правни оквир деловања у значајној мери
утиче на могућност остваривања специфичних активности и циљева,који се у једној
вишенационалној заједници као што је Суботица, очекују од институције
Заштитника грађана. Сходно члану 17. Одлуке о Локалном Града Суботице,
заштитник грађана остварује непосредну сарадњу са Републичким органима и
делује као посредник између подручних органа државне управе и носилаца јавних
овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана на територије града. Ово
значи да се сви предмети за које не можемо по Закону о локалној самоуправи и
Одлуци о Заштитнику грађана водити притужбе, воде уредно, као представке –
обраћање грађана.
Грађани се обраћају заштитнику грађана из свих области права. Из ових обраћања,
да ли усменим или писменим путем Заштитник грађана Града Суботице може да
одговори својој обавези о остваривању и поштовању људских права на територији
града Суботице. Значи, оваквим начином рада иза сваке оцене или мишљења о
поштовању или непоштовању људских права постоји обраћање грађана путем
представке.
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Дајемо кратак приказ представки грађана који су се обраћали канцеларији за помоћ,
а према врсти права за које су сматрали да су им или угрожена или им је била
потребна помоћ у виду посредовања или савета наше канцеларије. Издвојили смо
најинтересантније предмете.
Заштитнику грађана обратили су се грађани Суботице који студирају у Републици
Мађарској и којима је потребно уверење о имовном стању, које издаје Секретаријат
за општу управу и заједничке послове Градске управе Града Суботице, а на основу
између осталог и Уверења Републичког геодетског завода – Службе за катастар
непокретности Суботица. Студентима је уверење било потребно ради остваривања
права на домски смештај, стипендије и карте за превоз, и исти су везани за рокове.
Иако заштитник грађана није био надлежан за поступање по овом питању, био је
дужан да о овом проблему обавести надлежни орган, јер је постојала опасност да
наведена права студенти изгубе, јер је надлежни орган у штрајку. Заштитник грађана
обавестио је о проблему директора Републичког геодетског завода у Београду дана
9.01.2019. године. Истог дана директор РГЗ-а је контактирао канцеларију и студенти
су након брзе интервенције добили тражена уверења у року.
Грађани су се у великом броју обраћали заштитнику грађана жалећи се на ЈП
“Пошта“ Србије Радна јединица “ Поштанет “ . Проблематика се односила на
одбијање захтева за отпис дуга, након што су грађани у судским поступцима
доказали да су се неосновано теретили да предузећу дугују. У својим дописима
којима предузеће наводи да су тужбе повлачили, али да то не значи да су одустали
од предметног дуга, те ће с тога исти бити приказиван на текућим фактурама све
док не буде намирен од стране дужника или отписан од стране повериоца, док се за
то не стекну услови. Заштитник грађана је сагледао проблематику и закључио је да
без обзира што се ради о природној облигацији, сам поверилац је у судском поступку
повукао тужбу и тиме се одрекао права на намирење. Одбијањем сторнирања дуга,
иако никада предузеће неће ићи у наплату истог, исти и даље формално егзистира
и на исти може да се обрачунава камата. Из ових разлога заштитник грађана је
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имајући у виду да се ради о повреди права грађана од стране јавног предузећа чији
је оснивач Република Србија упућивао грађане да притужбе поднесу Заштитнику
грађана Републике Србије.
Грађани су се у великом броју обраћали и са представкама против пословних
банака, као и мобилних оператера. Најчешће су то биле представке, којима се
указивало да су супротно уговореним условима, мењане каматне стопе на кредите.
У овим случајевима грађани су упућивани, да се у складу са Законом о заштити
корисника финансијских услуга ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 139/2014) притужбом
обрате централи банке, и овлашћеном посреднику Народне Банке Србије, који је
према цитираном Закону, овлашћен да врши надзор над његовом применом, те
изврши контролу пословања банке, уколико постоји сумња, да банка послује на
штету клијента.
Што се тиче оператера мобилне телефоније, грађани су поучавани да контролу и
надзор над радом оператера у складу са Законом о електронским комуникацијама
("Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС и 62/2014), врши Републичка
агенција за електронске комуникације, као и инспекција за електронске
комуникације Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Општа слика обраћања грађана и у 2019. години везаних за мобилну телефонију
јесте да у доста случајева трећа лица убеде старе, лаковерне особе да закључе
уговор са оператером, а од тих особа узимају телефонске апарате, уз обећање да
ће им надокнадити трошкове, међутим то не ураде. На жалост, особе које су се
обраћале нису биле лишене пословне способности, тако да нису могле да остварују
заштиту судским путем, због заблуде или преваре.
Што се тиче старијих грађана они су врло често били мета продаваца разних
медицинских помагала. Сем што су их непоштеном пословном праксом убедили да
купе производе убедили су их и да подигну кредите. У оваквим случајевима
заштитник грађана је успешно посредовао између грађана и продаваца, указујући
продавцима да крше одредбе Закона о заштити потрошача. Након указивања на
проблем, продавци су примили назад робу, раскинути су уговори о кредиту и
средства су враћена грађанима.
Као и у претходним годишњим извештајима о оцени о стању људских права у граду
Суботица, можемо рећи да су најугроженија права у областима економских и
социјалних права.
Из области права на рад врло често нам се обраћају грађани, прошле године нам
се 238 суграђана обратило са разним питањима из радних односа. Према овим
бројкама, право а рад и даље спада међу угрожена људска права. Остварили смо
добру сарадњу са Инспекцијом рада, нарочито у предметима заштите трудница и
породиља где Инспекција на упућивање од стране Канцеларије одмах реагује и
доноси привремена решења о враћању на посао.
Током 2019. године остварили смо заједничку акцију са Савезом самосталних
синдиката у вези пријаве потраживања стечајних поверилаца (бивши радници) у
стечајни поступак који је отворен над стечајним дужником „Солид – Експорт
коммерц“ доо Суботица. Укупно је сачињено и предато Привредном суду у Суботици
148 пријава потраживања.
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Најмаркатнији проблеми су били и ове године представке које су се односиле на рад
ЈП „Воде Војводине“, заведено је 233 представке, међутим сматрамо да нам се у
овим предметима обратило преко 500 грађана, али због хитности предмета и
одговора, односно приговора које је требало урадити и помоћи грађанима нисмо
успели административно да водимо ове предмете. Проблем је настао када је
измењен Закон о водама и надлежност за наплату накнаде за одводњавање је са
Пореске управе прешла на ЈП „Воде Војводине“. Надлежност је прешла
01.01.2017.године, а уз решења о утврђивању накнаде за април-децембар 2018
године ЈП „Воде Војводине“ је обавестило грађане да постоји дуг из претходног
периода. У овом обавештењу није била назначена ни основица ни камата, већ само
укупан износ дуга из претходног периода. Уз обавештење грађанима је достављано
и упутство о плаћању. Канцеларија је саставила кратко упутство о начину
подношења приговора као и сам текст приговора,који се односио како на
основаност, тако и на висину потраживања. Нарочито смо имали пуно странака у
приградским месним заједницама где смо дневно попуњавали приговоре. Утврђено
је да оваква неуредност података потиче из проблема
што је ЈП „Воде
Војводине“ преузело податке од Пореске управе без могућности испитивања
тачности података. Такође је договорено да се раздвоје стара потраживања које је
водила Пореска управа, а која је пропустила да изврши наплату ових потраживања
од неспорних потраживања од 01.01.2017.године. Наше мишљење је да се
„стара“ потраживања по основу накнаде за одводњавање на основу решења
Пореске управе, које је извршна исправа, не могу наплатити принудним путем, јер
ЈП „Воде Војводине“ немају активну легитимацију да на основу решења Пореске
управе спроводе принудно извршење. У комуникацији са надлежним ЈП, прихваћено
је наше правно становиште и није покренута принудна наплата оспорених
потраживања.
У делу сарадње са Центром за социјални рад важно је напоменути да је и у 2019.
години у буџету издвојеном за Канцеларију заштитника грађана Града Суботице
издвојена и обезбеђена сума потребна за вештачење лица у поступку лишавања
пословне способности. То су лица која угрожавају нормалан урбани живот грађана
у њиховој околини, значи не само сопствену сигурност и располагање својом
имовином, већ и лица која живе у њиховој околини, односно друге грађане, то су на
пример „хордаши“, који немају ближе рођаке који би платили то вештачење. Јасно
је да су то врло сиромашна лица која се због болести баве сакупљањем отпада и у
сарадњи са Центром покреће се поступак,а на захтев Центра, вештацима се
исплаћује накнада у судском поступку, а тиме се решавају огромни проблеми у
граду. Покренут је 7 случајева за лишавање у којима је канцеларија исплатила
трошкове судских вештака у ванпарничном поступку.
К.Ј. се обратила са захтевом да жели остварити право на ослобађање од РТВ
претплате, међутим образац са којим треба да се обрати РТВ само на српском језику
је доступан, а она је старија особа и не познаје толико добро језик да би смела исти
да користи без да можда негде не погреши. Пошто предметни образац је само на
српском језику био доступан, канцеларија се обратила РТВ Војводини са захтевом
да у складу са службеном употребом језика и писма омогуће грађанима да
предметни захтев буде преведен и доступан на језицима националних мањина који
живе на територији АПВ. Након тога РТВ је извршио превод овог захтева и на
службеном wеб сајту РТВ доступан је образац за ослобађање од накнаде и на
мађарском језику. Странка је извештена о томе.
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РАД У ПРИГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – 306 обраћања (укупно од
почетка рада 2123)
Како би се рад канцеларије приближио месту становања грађана приградских
месних заједница и да би обезбедили бољу доступност институције свим грађанима
без обзира на просторну удаљеност од седишта канцеларије, 2013. године започели
смо обилазак приградских месних заједница и недељно три пута вршимо пријем
странака. Сматрамо да је рад у приградским месним заједницама врло значајан.
Мишљења смо да оваквим радом показујемо да град брине и о својим суграђанима
из приградских месних заједница и они у свом месту становања могу остварити
своја права. Завршно са овим извештајним периодом примљено је укупно 2123
грађана.
Током 2019 календарске године, односно у извештајном периоду 306 грађана се
обратило са својим проблемима канцеларији.
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Током извештајног периода најчешће су нам се грађани обраћали у вези разреза,
утврђивања и наплате пореза на имовину. Највише се радило о неразумевању
Решења о утврђивању пореза на имовину, нетачности података који су дали о
некретнини, несналажења у вези израчунавања порескод дуга, претплате и камате.
Локална пореска администриција у највећем броју случајева у складу са законом
обавља своје послове, а уколико се утврди нека неправилнот у раду, врло брзо
исправе грешку. Врло често смо посредовали између грађана и Локалне пореске
администрације, јер просторна удаљеност од седишта Градске управе врло често
представља проблем због чега грађанин не решава своје послове. Пореска управа
редовно шаље опомене грађанима који дугују порез на имовину или другу врсту
пореза. Грађани су се масовно јављали након уручења ових опомена са питањима
која права имају након примљене опомене, да ли им тече законска камата на
главницу, да ли могу ући у репрограм, да ли могу тражити исплату на рате, шта је са
застарелим порезом и у којим роковима могу уплатити дуговани порез, а да се не
покрене поступак принудне наплате. Зависно од конкретних предмета, извршили
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смо увид у потребне документе, решења, опомене и друге акте, те саветовали
странке о томе које законске могућности им стоје на располагању у случају исплате
дугованог пореза. У области пореза на имовину пуно странака се обратило са
проблемом да им је парцела, односно двориште веће од 1000 м2, те по Градској
Одлуци у овим случајевима порез на имовину је знатно већи. У контакту са
Локалном пореском администрацијом постигнуто је решење да грађани који живе
на ободу насеља имају могућност да промене културу земљишта, те да по том
основу смање порез на имовину који је по њиховом утиску био иреално висок.
Надаље, у великом броју су се обраћали канцеларији и због начина отлпате
пореског дуга, застаре пореза и пореског дуга као и репрограма истог. Појављивали
су се проблеми око неажурних или погрешних адреса, наиме, странке због ових
проблема нису примала решења о порезу на имовину. У овим ситуацијама директно
смо исправљали, кориговали адресе са Локалном пореском администрацијом и на
овај начин грађани су правилно и на време примали актуелна решења о порезу на
имовину.
Пошто су честа била питања из надлежаности Градске управе, Секретаријата
локалне пореске администрације, добром сарадњом са овим секретаријатом врло
често смо проверавали да ли постоји дуг за конкретног пореског обвезника,
нарочито код старијих лица, која нису била у могућности да у директној
комуникацији са Пореском управом преконтролишу своје стање дуга, односно да
дођу у канцеларије Градске управе. Врло честа су била питања у вези тумачења
самог решења за утврђивање пореза, па након образложења грађани су дошли до
сазнања да ли само за своју некретнину плаћају порез и да нема “неправичних”
решења, а кад је постојала грешка Пореска служба је одмах извршила исправку
таквог Решења. Узурпација земљишта на територији месних заједница од стране
приватних лица је врло честа појава и тражена је помоћ наше канцеларије у
враћању у посед ових парцела. Грађани су се јављали у једном периоду када су
неки извршитељи кренули у принудну наплату дуга на социјалној помоћи, те је
канцеларија ту пружала правну подршку писајући одговарајуће приговоре да Закон
не дозвољава принудно извршење на овој врсти помоћи. Законом о озакоњењу
објеката, законодавац је увео нови систем у вези легализације објеката који се
покреће решењем грађевинског инспектора и то са налогом да се изврши рушење
противзаконито подигнутог објеката. Код већине грађана овај поступак је изазвао
недоумицу и несналажење, јер нису знали протумачити да ли у стварности треба да
поруше објекат или ипак се дозвољава легализација објеката. У овим ситуацијама
детаљно смо упознали грађане како са правном процедуром, тако и са њиховим
правима и обавезама која проистичу из новог Закона. Већина њих је контактирало
канцеларију заштитника грађана у свакој фази овог поступка због страха да негде
не погреше и да у стварности не дође до рушења објеката. Сви су успешно
завршили легализацију својих објеката. У току поступка појавили су и други правни
проблеми, примера ради око укњижбе легализованог објекта, прибављање
сагласности сувласника, канцеларија је у свим ситуацијама упознала станке са
правима и обавезама из датог случаја. Приликом покретања поступка легализације
грађанима се појавио и проблем око конверзије грађевинског земљишта. Пошто је
предуслов за легализацију извршена конверзија земљишта, грађани су се масовно
јављали канцеларији заштитника грађана са питањем шта значи за њих конверзија,
каква права и обавезе проистичу из извршене конверзије и уопште око појма
конверзије је било пуно питања. Дали смо детаљно објашњење, упознали смо
грађанство са појмом конверзије са предностима и проблемима који проистичу из
неизвршене конверзије. Током поступка легализације грађани који су већ дошли до
извесног степена прибављања докумената врло често су наилазили на проблем да
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кућа која је нелегално грађена делом се налази на јавној површини, улици, односно
на туђој некретнини. У овим ситуацијама канцеларија је пружила правну помоћ у
прибављању потребних докумената и изналажењем правних поступака са којима
лице које легализује објекат са успехом може извршити овај потупак и склапањем
нагодбе, прибављањем решења, закључењем купопродајног уговора, односно
путем тужбе може да реши овај имовинско-правни проблем, без којег је
легализација објекта немогућа. Поводом легализације објеката пуно проблема је
искрсло око власништва парцела. Наиме, у извесним месним заједницама
некадашња Општина је током педесетих и шездесетих година прошлог века
бесплатно делила парцеле грађанима с тим, да ова решења нису садржала све
потребне податке о земљишту што је потребно за укњижбу. У овим ситуацијама
канцеларија заштитника грађана је путем Историјског архива прибављала
оригинале ових решења, као и у сарадњи са органима Града радила на укњижби
ових некретнина, јер се странке нису сналазиле у овој сложеној ситуацији. Наиме,
пропуст је настао код некадашње Општине, односно општинских служби из 1950. и
1960, јер су сачињавали такве документе који нису били подобни за укњижбу, а
становништво које је неуко није знало да спроведе ова решења и на тај начин
њихова имовинска права су била доведена у питање и нису постали пуноправни
власници ових парцела и трпели су материјалну штету због тога.
Грађани су се обраћали канцеларији са проблемом у вези накнаде штете путем
осигуравајућих друштава. Наиме, зависно од полисе осигурања као и о протоколу у
осигуравајућим друштвима наплата потраживања иде некад успорено и отежано. У
овим ситуацијама канцеларија је састављајући разне дописе, упућујући странке на
правне поступке помагала грађанима у остваривању својих права.
Филијала пореске управе Суботица је неколико пута путем јавне дражбе некретнине
кренула у наплату пореског дуга, те су се грађани обраћали за савет како и на који
начин могу исплатити свој дуг, евентуално отписати камату, ставити приговор
застарелости, односно информисали су се да у поступку јавне дражбе која правна
средства стоје им на располагању.
Више грађана се обраћало канцеларији заштитника грађана са проблемом да
Републичка пореска управа, Филијала Суботица и након исплате дуга доприноса
ПИО фонду и даље обуставља сразмерни део пензије. Канцеларија у овим
случајевима пружа правну заштиту пензионерима, грађанима на начин да саставља
потребне дописе и помаже у комуникацији са Пореском управом, односно са
Републичким заштитником, уколико Пореска управа у законском року не донесе
решење о остваривању права странке.
Честа су обраћања грађана са проблемом да грађани купопродајне уговоре нису
спровели у Катастар непокретности, чак више година и претходни власици остају
обвезници наплате, који наравно не измирују трошкове комуналних услуга. На
основу тога комунална јавна предузећа кренула у наплату својих трошкова против
бивших власника, односно продаваца. У овим случајевима упутили смо странке како
и на који начин могу остварити своја права, односно на који начин могу уредити ове
односе и на који начин могу са јавним предузећима анулирати дугове који нису они
проузроковали. Због настанка штете на електроуређајима и то која је настала путем
електричне енергије, више грађана се обратило ради давања правног савета у
остваривању својих права за накнаду штете. У овим случајевима странке су питале
за своја права односно на који начин могу остварити накнаду штете. Упутили смо их
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на локалну Електродистрибуцију, надаље на надлежно осигуравајуће друштво, те
смо пружали правну подршку све до наплате накнаде штете.
Увођењем водоводне мреже, примера ради у месној заједници “Палић” у великом
броју су се јављали грађани са разним проблемима у оперативном спровођењу
прикључења на ову мрежу. Примера ради проблеми око сувласништва на
некретнинама, проблеми око прибављања сагласности за увођење ове инсталације,
као и проблеми у случају кад се неко од власника налази на непознатом месту.
Зависно од конкретних проблема упутили смо грађане на најефикаснији потупак, са
којим могу остварити своја права и бити корисници ове комуналне услуге.
Питања су била честа и у вези остваривања права на старосну, превремену и
инвалидску пензију нарочито од када је за жене померена дужина стажа осигурања
и године живота за стицање права на пуну старосну пензију.
У вези држања домаћих животиња, редовно се постављало питање колико домаћих
животиња може грађанство држати у урбаној средини, односно у конкретној зони у
којем живе, а свака измена одлуке изнова активира ова питања.
Вађење дрвета на јавним површинама због опасности за грађанство, односно
болести истог врло је честа појава са којом се странке обраћају надлежној
инспекцији. У овим случајевима ћутање администрације, односно непоступање у
роковима које предвиђа Закон о општем управном поступку је разлог због чега се
грађани обраћају канцеларији. Проблеми су углавном оперативне природе, односно
инспекција редовно издаје решења о вађењу дрвета, међутим у сфери извршавања
овог решења постоје разни проблеми, које надлежно предузеће треба да реши.
Након обраћања наше канцеларије са упитом за разлог за прекорачење рокова,
надлежни органи су увек извршили спорно решење надлежне инспекције.
Питања у вези права и обавеза који проистичу из развода брака, су врло честа,
нарочито кад један од брачних парова живи у иностранству. Као учестали проблем
се појављује и смештај деце. Принципи, односно правила око смештаја деце и
деобе заједничке имовине се појављују као симптоматична питања за грађане који
се нађу у овој ситуацији. Породични проблеми у светлу нових законских решења су
исто врло актуелни и грађанство се редовно обраћа канцеларији са овим
проблемима, као и у вези права и обавеза око виђења малолетне деце, као и
одузимања деце у смислу Породичног закона и Правилника о хранитељству и у вези
питања надлежности Центра за социјални рад. Честа су била питања у вези
плаћања алиментације за децу, с тим да после пунолетства, односно понављања
године на факултету и вишим школама као и напуштања факултета, могу да изгубе
ова права, те су то била питања која су више пута била постављена. Све више и
више се појављују проблеми са обавезом издржавања родбине. Осиромашени
чланови породице врло често траже законске одредбе које обавезују родбину која
је у обавези да их издржава. У овим случајевима имајући у виду одредбе Закона
конкретно обавештавамо и дајемо конкретна упутства која су лица обавезна да
издржавају осиромашеног члана породице и на који начин може да оствари то своје
право.
Питања у вези права на остваривање на туђу негу и помоћ, тестаменталног
наслеђивања и у вези права и обавезе издражавања сродника су занимала
грађанство као и права на накнаду трошкова сахрањивања.
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Правни проблеми у вези конкурисања на стипендију за ученике и студенте се
циклично појављују у периоду расписаних конкурса.
Тражено је често да упознамо странке са поступком лишавања пословне
способности малолетних и пунолетних лица као остваривање права на наслеђе у
оставинском поступку. Грађана су се обраћали више пута канцеларији и у вези
својих права и обавеза из ванбрачне заједнице, односно информисали су се како
могу остварити своја имовинска права проистеклих из ових заједница.
Смештаја старијих особа у домове за старе исто представљају питања на које
грађани траже одговоре. Наиме, немоћна лица врло често треба да буду смештена
у ове домове, а њихова сагласност је предуслов за смештај. Јављали су се и
случајеви када особе које су већ смештене у дом пријављују власнике домова да се
нехумано понашају према њима, односно са разним другим имовинско-правним
проблемима. Зависно од конкретног случаја контактиран је Центар за социјални
рад, упућени у МУП, тужилаштво, односно обавештавали смо и породицу, која је у
неким случајевима ван Србије, са захтевом да помогну свом старом рођаку.
Део грађанства годинама живи без пензијског и здравственог осигурања старији
суграђани су се појављивали са питањима шта се дешава са њиховим здравственим
осигурањем уколико су напунили 65 година живота. Упознали смо их са одредбама
важећих закона да након 65 године живота здравствено осигурање има сваки
грађанин Републике Србије.
Честа су и питања у вези могућности склапања уговора о доживотном издржавању
уопштено, јер становништво на селу врло често склапа овај уговор, имајући у виду
да се овај правни институт користи да би обезбедили себи материјалну сигурност
за старост, међутим доста често само извршавање уговора представља велики
проблем због осиромашења даваоца издржавања, те често се појављују проблеми
и око раскида уговора о доживотном издражавању и старији суграђани постављају
пуно питања у вези разрешења овог правног односа.
Надаље, појављују се питања у вези разних уговора из наследног права,
извршавање уговора који су склопљени са јавним предузећима (Водовод, Суботица
гас, Топлана итд.). Стицања права на основу незапослености, стицање здравственог
осигурања малолетних лица у ситуацији кад су родитељи незапослени, проблеми
око губљења здравствене заштите су исто била честа питања.
Циклично се воде поступци експоропријације земљишта, те се грађани тада
масовно јављају са питањима, која су њихова права, да ли је решење о
експропријацији обавезно, која права имају уколико нису задовољни са износом
накнаде која се нуди за експроприсану непокретност и шта значи одузимање
преосталог дела некретнине. Зависно од конкретних предмета, странке су детаљно
упознате са одредбама важећих закона са могућношћу изјављивања жалбе, с тим
да су истовремено упознати да је Закон о експоропријацији пропис који се извршава,
те након правоснажности решеја земљиште се одузима и накнада се плаћа у
Законом предвиђеном поступку.
Грађанство често поставља питање надлежности Грађевинске инспекције и
Комуналне инспекције, наиме решавајући своје проблеме, односно у ситуацији кад
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треба пријавити конкретан комунални, односно грађевински проблем врло често им
је нејасно којем органу треба да се обрате. У овим ситуацијама након упознавања
са конкретним чињеничним стањем упознајемо грађанина детаљно са
надлежностима и једне и друге инспекције.
Питања у вези комшијских односа редовно се појављују и то у вези правних
могућности и правила постављања ограда између комшија, заједничке међе,
септичке јаме, ометања поседа, обавеза вађења дрвећа, надаље градње и
пражњења септичке јаме и других спорних односа у вези недоумице кад треба
прибавити грађевинску дозволу, за које објекте, редовно је занимало грађанство.
Имали смо пуно питања иначе из области грађевинарства и примене урбанистичких
планова, јер су то питања која интензивно интересују становништво.
Са ширењем града, односно грађењем на ободу града врло често су нам се
постављала питања да становници ових региона прилазе својим кућама на улици
која је у природи у приватној својини. Пошто је то питање озбиљан проблем за њих,
покушане су и разне узурпације и други насилни методи за коришћење некретнине
у јавне сврхе. Странке су упућене на правилан поступак, односно упознати су са
одредбама Закона о експропријацији са могућношћу одрицања од дела некретнине
која припада улици с тим да су упозорени да насилни методи не решавају конкретне
имовинске-правне односе.
Често је тражена помоћ из области пољопривреде, нарочито око састављања
захтева за подстицај пољопривредника. У вези пољопривредне штете пуно грађана
је тражило правни савет, као и око проблематике издавања у закуп пољопривредног
земљишта, наплате дуговане закупнине пољопривредног земљишта, проблема око
плаћања здравственог осигурања пољопривредника, питања у вези застарелости
потраживања, а појавила су се и питања у вези правног статуса газдинстава. Права
прече куповине земљишта код комшија, око принципа поделе заједничке имовине,
начина и поступка премера парцеле, цепање парцеле као и рада Катастра као и
нових решења из усвојених урбанистичких планова и права и обавеза у односу на
њихове парцеле, као и права и скидање терета са некретенина. Била су и питања у
вези коришћења колског пута у приватној својини, плодоуживања и брисања овог
терета са некретнина. Питања у вези прекатегоризације пољопривредног земљишта
у грађевинско земљиште, у вези формирања улице у селу, стицања и промене
кућног броја пуно пута су представљали проблем који је био тешко решив за
грађане.
Млади људи који раде разне делатности, имају своје иновације, често постављају
питања у вези интелектуалне својине, заштите исте, и начин експлоатације те
својине. Зависно од конкретне ситуације упутили смо их на конкретне институције
које се баве заштитом интелектуалне својине.
Из области радних односа често су постављена питања у вези отказа радног односа,
могућности наплате заостале зараде потраживања и других потраживања од
послодавца. У овим случајевима дајемо правни савет или уколико постоји
надлежнот Инспектора рада, упућујемо странку да тражи путем истог заштиту својих
права.
Питања у вези могућности стицања социјалне помоћи, губитак права на ову помоћ
су представљала питања са којима су се често обраћали грађани канцеларији.
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Поступак куповине и принципи поступка јавне дражбе некретнине су се појавили ове
године, наиме грађанство се заинтересовало за ову врсту куповине. Посебно су
постављала питања у вези постојања разних терета на некретнини, примера ради
плодоуживања, забране отуђења итд. У сваком конкретном предмету странку смо
упознали са принципима јавне дражбе и са позитивно правним прописима који
регулишу ову област. Надаље, неуке странке више пута су постављале питања како
да се понашају у ситуацији кад у судском, односно извршном поступку, односно у
току трајања ових поступака мењају своју адресу. Посебно смо их упозорили да о
промени адресе обавезно морају обавестити орган који води поступак, јер
непримање поште, односно писмена само им може нанети штету, јер непримањем
поште њихово обавештавање се врши на огласној табли и више не могу пратити
поступак о којем би требало да учествују.
Током 2019. године више грађана се обратило канцеларији који су због разних
разлога били незадовољни, са жељом да своју некретнину поклоне граду и питали
су за процедуру како могу то урадити. Наиме, некима је порез за имовину или су
друге дажбине и накнаде толико високе, да по њиховим речима цела некретнина
нема вредност ових дажбина. Они су упућени у складу са позитивним прописима на
орган са којим могу ову врсту поклона решити.
Питања у вези буке од угоститељских објеката, плаћања рачуна
Електродистрибуцији и могућност прикључења на водовод и канализацију су
редовна питања грађана. Грађани су се масовно јавили канцеларији, увек након
пријема опомене за плаћање дугованих обавеза као пореза на имовину, накнаде
животне средине и наплате репрограма пореског дуга итд.
Млади људи често су се обаћали канцеларији са питањем да ли се волонтерски рад,
односно радно искуство у цивилном сектору урачунавају у радно искуство. Зависно
од конкретног случаја упознали смо грађане која права имају из Закона о
волонтирању и која права им пружају други позитивни прописи.
У области накнаде штете имали смо странке које су претрпеле штету због настанка
саобраћајне незгоде па су се информисале у вези својих права, као и поступка
накнаде ове штете. Грађани су више пута тражили да им канцеларија протумачи
сложеније одлуке и решења градских служби, да би знали остварити своја права
односно извршити своје обавезе.
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ
Канцеларија заштитника грађана је до 01.10 2019. години спроводила Пројекат
бесплатне правне помоћи. У овом периоду примљено је укупно 13 захтева за
пружање бесплатног правног заступања. Међутим због измене законских прописа
ову активност је преузела градска управа.
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ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Дан људских права 2019 године у Суботици
Иако је у последњих неколико година дошло до помака у заштити и унапређењу
људских права у нашој земљи су још увек недовољно развијена права особа са
инвалидитетом и лица са посебним потребама. У 2019 години канцеларији
заштитника грађана обраћали су се родитељи лица која су делимично лишена
пословне способности, а која лица су склапала уговоре о кредитима, о куповини
мобилних телефона без надзора. Поставило се питање како реаговати у оваквим
случајевима, те је канцеларија заштитника грађана одлучила да на дан људских
права, 10. Децембар организује округли сто за родитеље ових лица како би се
информисали о могућностима и обавезама продужења родитељског права. На
округлом столу закључено је да треба разрадити систем и укључити у пуном
капацитету организације цивилног друштва у дијалог са државом, јер у овим
организацијама раде људи који су упознати са потребама њихове деце. Канцеларија
заштитника грађана ће се у наредним годинама трудити да 10. децембра, на дан
људских права укаже јавности на потребу унапређења људских права.

МЕДИЈАЦИЈА
У 2014. години представници канцеларије заштитника грађана су учествовали на
Основној обуци за медијаторе које су организовали Партнери за демократске
промене Србија и стекли Сертификат о завршеној обуци. Постали су чланови
удружења грађана “Национално удружење медијатора Србије“.
Медијација је пре свега алтернативно решавање спорова. Медијација је процес у
коме грађани на брз, ефикасан и јефтин начин могу решити конфликте до којих
неминовно долазе у међусобним односима.
Примена медијације забележена је још у старом веку. Од сумерске цивилизације
преко средњег века све до данашњег дана долази до развоја институције
медијације. Данас је често практикован метод решавања сукоба у различитим
областима друштвеног живота, у многим земљама света.
Медијација је поступак решавања спора између две или више страна уз помоћ
медијатора – посредника. Улога медијатора је да подржи стране у спору да пронађу
обострано прихватљиво решење подстицањем позитивне комуникације и
атмосфере конструктивног решавања проблема.
Медијатор не даје правне савете, нема улогу судије или арбитра, нити доноси
одлуку којом се спор решава. Одговорност доношења одлуке и постизања
споразума је искључиво на странама у спору. Ниједна од страна не може бити
приморана на прихватање решења која јој не одговарају. Стране су слободне да
ангажују правног заступника и са њим се саветују током поступка медијације и пре
потписивања споразума. Свака страна у спору улази у поступак медијације у доброј
вери и спремна је да пружи свој пуни допринос мирном решење спора. Медијација
је поступак који је затворен за јавност и који је поверљив. Медијатор је овлашћен да
прекине поступак медијације уколико сматра да даље вођење поступка није
сврсисходно, такође, и стране су овлашћене да у сваком моменту могу одустати од
даљег учешћа у поступку медијације.
Поступак медијације као мирно решавање сукоба за стране значи следеће
предности: бржа је од суђења, смањује трошкове, поверљивост, даје прилику
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странама да говоре, успоставља прекинуте односе, противници постају сарадници,
стране у спору доносе коначну одлуку, елиминише неизвесност и штити све стране
од ризика губитка спора- сви добијају.
Сам поступак медијације почиње са припремама као што је избор предмета
погодних за медијацију, избор медијатора, потписивање споразума о приступању
медијацији и припремама медијатора. Након тога долази до управљање предметом.
Важно је изабрати стил преговарања и за медијацију једино је релевантно да се
воде преговори засновани на интересима. Такође, посредник треба да води рачуна
о свим аспектима решења.
У току поступка медијације углавном се воде заједничке сесије, али ради
превазилажења тешкоћа у комуникацији као и због мотивисања друге стране да
прихвати медијацију некада је пожељно водити одвојене сесије. Одвојене сесије се
воде по потреби или по захтеву странке.
Поступак медијације је бесплатан за стране.
Медијације се претежно обављају у комедијацији.
Просечно време трајања поступка медијације је 1-3 месеца. Да би странке дошле
до заједничког решења и закључиле споразум о решавању спора посредовањем
потребно је одржати од једне до четири сесије зависно од сложености сукоба.
Просечан број одржаних састанка је два. Сесије односно састанци појединачно трају
око 45 минута до највише 60 минута. У обављеним медијацијама учествовали су од
две до шест страна у поступку. Стране углавном самостално учествују у поступцима
медијације без пуномоћника али постоји тенденција повећања броја предмета у
којима једну или више од страна у поступку посредовања заступа адвокат.
Од 2016. године канцеларија заштитника грађана Града Суботице је имала три
лиценцирана медијатора Златка Маросиука, Љиљану Вуковић Симић и Ноеми
Чакањ. Закључно са крајем 2019. године,медијатори који су остали у оквиру
канцеларије су Љиљана Вуковић Симић и Ноеми Чакањ, док је Златко Маросиук
остварио право на старосну пензију.
Медијације се одржавају у канцеларији а по захтеву и позиву грађана медијатори
су 2016.године по први пут медијације одржали у приградским месним заједницама,
где су одржали сесију посредовања, што представља новину у односу на претходне
године.
У 2017.години медијатори су похађали специјализовану обуку за посредника у
споровима породичне медијације и споровима из области злостављања на раду
(мобинг).
2018. години посредници су присуствовали специјализованој обуци из области
решавања привредних спорова и стручно усавршавање „Медијација у САД и
региону”.
У 2019.години медијатори су наставили да се стручно усавршавају и похађали су
акредитоване семинаре за посреднике. Присуствовали су обуци „Сингапурска
Конвенција о медијацији – Нова ера у решавању међународних трговинских
спорова” и завршили специјализовану обуку Напредне вештине посредовања у
привреди.
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У односу на раније године присутна је тенденција раста броја заинтересованих
грађана за решавање сукоба путем поступка посредовања у свим областима где
стране у спору могу слободно располагати својим захтевима, а нарочито у
грађанским, имовинскоправним, породичним, потрошачким, радним споровима и
комшијским односима у којима медијација одговара природи спорног односа и може
да помогне њиховом разрешењу.
У 2019. години било је укупно 56 обраћања грађана за решавање сукоба путем
посредовања. Од горе наведених обраћања у 15 случајева грађани су тражили
информације о самом поступку медијације да би сагледали могућност да на што
ефикаснији начин реше постојећи спор или сукоб и то у вансудском поступку на
миран начин.
У 41 случају стране су иницирале посредовање за решавању спора мирним путем.
У фази припреме медијације успешно је решено 5 предмета. Закључен је укупно 31
споразум о приступању посредовања, од којих је 19 предмета успешно окончан
споразумом о решавању спора посредовањем. Преко 60% медијација се окончава
успешно. Код преосталих 12 предмета поступак посредовања је окончан на други
начин, и то тако што је 7 предмета окончано изјавом једне стране да одустаје од
даљег спровођења поступка, 1 предмет одлуком посредника, јер даље вођење
поступка није целисходно, а 4 предмета су остала у фази решавања.
У 2019. години укупно је иницирано 41 посредовање. Медијација се спроводила у
следећим областима:
- 18 грађанскоправне спорове,
- 16 комшијски однос,
- 4 породични спор,
- 2 потрошачки спор,
- 1 исплата.
У припремној фази решен је предмет власника једне породичне куће у Суботици,
који је имао проблем са загађењем фекалном водом подземља око суседне
вишеспратнице и шахта своје породичне куће. Без потписивања споразума о
приступању предмет је решен тако што је власник куће добио нови прикључни вод
и директно је превезен на улични вод, а стари прикључак је поништен.
У другом предмету решено је право пролаза иземеђу власника пољопривредних
земљишта. Такође, у фази припреме је решен комшијски однос око затварања
отвора поред клизне капије која се налази између две парцеле. Чланови породичног
домаћинства договорили су се мирним путем око плаћања комуналних трошкова и
пореза. Надаље у фази припреме прибављена је сагласност новог власника стана
у заједничком дворишту за изградњу новог канализационионог прикључка на
постојећем канализационом прикључку.
Основни суд у Суботици упутио је канцеларији заштитника грађана три предмета,
а сви предмети су се односили на грађанскоправне спорове. Један предмет ради
покушаја мирног решавања исељења, други предмет ради ништавости уговора и
исплате, а трећи предмет ради чињења и утврђења. У сва три предмета стране и
њихови пуномоћници потписали су Споразум о приступању медијацији, поступак је
започет. Први и други предмет је окончан изјавом једне стране да одустаје од даљег
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спровођења поступка медијације, јер није могуће постићи мирно решење спора и да
настављају спор на суду. Трећи предмет је у току.
Од Града Суботице запримили смо два предмета.
Менаджер Града Суботице упутио је предмет ради мирног решавања спора између
новог власника некретнине и групе грађана. Група грађана је навела да се боје да
ће се на наведеној локацији градити нешто мимо планског документа, и да се боје
да ће у њиховом мирном крају, који је густо насељен осванути ресторан или сала за
свадбе, који ће битно пореметити њихово мирно уживање у становању у том крају.
Медијација је започета током лета 2018.г. Одржане су укупно четири медијације.
Стране су постигле договор и потписале писмени споразум у марту 2019.године.
Други предмет је запримљен од Службе за пољопривреду и заштиту животне
средине ради мирног решавања коришћења пољопривредног земљишта између
Л.Е. из Суботице и Х.М. из Љутова. Л.Е. из Суботице добио је на коришћење
државно пољопривредно земљиште по основу права пречег закупа државног
пољопривредног земљишта, а због кашњења уписа промене права власништва
земљишта у Катастар непокретности, исто пољопривредно земљиште је прешло из
државног у приватно власништво. Х.М. је од новог власника узео у закуп исто
земљиште, које је тада већ било обрађено од стране Л.Е. Стране су на првој
медијацији постигле заједнички договор. О успешном исходу медијације обавестили
смо надлежни орган.
Медијације се обављају у просторијама канцеларије Заштитника грађана Града
Суботице. Заменица заштитника грађана која је истовремено и регистровани
медијатор одржала је 4 посредовања у приградским месним заједницама, где
месечно једанпут изалзи на пријем грађана. Две медијације су органозоване у МЗ
„Чантавир“, једна у МЗ „Бачко Душаново“ и једна у МЗ „Палић“. Предмет медијације
су биле уређење комшијских односа, орезивање грана и крошњи дрвећа и
одржавање форме биљака и чишћење олука.
Највећи број предмета медијације представљали су грађански и комшијски спорови.
Имали смо један предмет у вези мирног решавања исплате преосталог дела
купопродајне цене непокретности, где су стране потписале споразум о приступању
посредовању, након тога иницијатор медијације је изјавом одустао од даљег
спровођења посредовања.
Имали смо две медијације поводом потрошачког спора. Један предмет поводом
договора о признавању квара на мобилном телефону у гарантном року, а други
предмет поводом рекламације на стручност и квалитет извођених грађевински
радова у гарантном року.
Грађани су се обраћали поводом решавања породичних односа мирним путем.
Водили смо поступке ради уређења породичних односа и договора око плаћања
кредита између мајке и ћерке. Успешно је решен породични спор имеђу баке и унука,
они су у предмету извршења судског поравнања били на истој страни, на страни
тужене, споразумели се о даљим корацима, свој спор су решили усменим
споразумом. Једна мајка у поступку медијације је хтела да побољша породичне
односе са ћерком и да се договори о начину виђења унука. Такође је успешно решен
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породични однос између мајке и ћерке око плаћања комуналних трошкова и пореза
на имову непокретности.
Поступак посредовања је ефикасан и користан метод решавања комшијских
односа. Стране у сукобу заједничким решавањем главног предмета спора, упоредо
побољшају и поремећене комшијске односе. Уназад две године запослени у
Секретаријату за инспекцијско надзорне послове Градске управе Града Суботице
упућују грађане на медијацију, када у поступку утврде да се ради о комшијским
споровима.
Стране односно комшије масовно су се обраћале ради покретања медијације у вези
одржавања и орезивања живе ограде, тује, крошњи дрвећа и разне пузавице које
прелазе у суседно двориште, вађења биљака из зајдничког дворишта, чишћења
олука запушеног од лишћа комшијског дрвећа, поправке олука и усмеравање исте
према улици, уређење влажног зида. Имали смо иницијације поступка посредовања
ради не преузимања радње и радова у раним јутарњим сатима због узнемиравања
мира комшије, договора о смањењу нивоа буке пореклом од расхладног система
радионице пецива на дозвољени ниво буке у животној средини, поправке олука и
усмеравање исте према улици, договор о затварању отвора поред клизне капије
суседа, санације цурења воде од комшије, санације влаге на заједничком зиду,
прибављања сагласности станара као услов за ново прикључење на јавни водовод
и јавну канализациону мрежу у заједничком дворишту, договора са комшијом да не
пушта кучиће на улицу. Једна странка се обратила у вези заштите животне средине
и усмеравање дима. Често се дешавало да данима када је атмосферски притисак
био низак, дим из комшијског димњака се пуштао у његово двориште и због тога
није могао проветравати кућу, нити пуштати децу у двориште.
Највише предмета медијација било је из области грађанских спорова. Грађани су
предлагали поступак посредовања ради спровођења купопродајног уговора. Вођен
је поступак посредовања и између професионалног управника стамбене зграде,
инвеститора и извођача о накнади штете и реализације уговора о уступању права
на надоградњу стамбене зграде, одрађемо је више сесија , радило се о сложеном
предмету, који је био привукао велику медијску пажњу, поступак је у току и стране
даље теже да се спор реши мирним путем. Постигнут је споразум између управника
стамбене заједнице и станара поводом санације влажења стана, где су се стране
споразумеле да је узрок влажења стана кров стамбене заједнице и постигнут је
договор са извођачем о почетку извођења радова. Било је више обраћања ради
исплате накнаде штете, утврђења међе, договора о прибављању сагланости
сувласника за етажирање двојне зграде и раздвајања плаца и ради исељења.
Стране су се обраћале у више предмета ради мирног уређења права пролаза
атарским путем на парцели. Један предмет је успешно решен након што се друга
страна уверила увидом у Катастар непокретности о правно релевантној чињеници,
да је право службености уписано на послужној парцели које је његово власништво
и након тога се изјаснио да ће дозволити несметан пролаз преко своје парцеле.
Такође, успешно је решен предмет где је дошло до договора око уређења пролаза
атарским путем и обезбеђења новчаних средстава за изградњу ограде.
У 2019. било је 8 предмета где су адвокати заступали стране у поступцима мирног
решавања спорова. Свака страна је сама сносила трошкове адвоката. У овим
предметима стране су брже долазиле до споразума, јер им је било у интересу да се
што пре нагоде. Значај присуства адвоката у медијацијама огледа се у томе што
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адвокати странкама дају правне савете, а улога медијатора је у томе да неутрално
и успешно води процес преговарања како би стране препознале своје интересе и
дошле до заједничког решења које одговара обема странама.
Медијација има данас широку примену у различитим областима живота. Сваке
године се примећује раст броја потписаних споразума о приступању медијацији, јер
се посредовање сматра једним од најефикаснијих начина решавања сукоба.
Најпозитивнија страна медијације је брзина самог поступка, те тако и знатна уштеда
трошкова поступка, а свакако и тежња да се између страна успоставе добри односи,
без осећаја код страна да су губитници или победници.
САРАДЊА СА МЕДИЈИМА
Сарадња и подршка медија веома је значајна и потребна у раду Заштитника
грађана. Наша канцеларија има изузетно добру сарадњу са локалним
и
покрајинским медијима. ''Паннон телевизија'' и ''Паннон радио'' су континуирано
пратили наш рад током целе године са посебним акцентом у вези обилазака
приградских месних заједница, исти промовисали и дато је више интервјуа у области
специфичних проблема приградских месних заједница. Давани су интревјуи и
локалним радио станицама као и РТ Војводини Тв Суботици, како у неким
појединачним предметима тако и о нашем раду, о односима са странкама,
грађанима и решеним предметима. Сматрамо да и даље уживамо подршку медија
који прати рад наше канцеларије.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Средства за финансирање рада канцеларије заштитника грађана обезбеђују се у
буџету града. Канцеларија заштитника грађана је у 2013. години прешла са
индиректног корисника буџетског средстава на директног корисника, у циљу
смањења трошкова канцеларије, али то није утицало на самосталност и
независност канцеларије.
Одобрена буџетска средства су утрошена на функционисање саме канцеларије,
односно највећи део на зараде запослених. Финансијским планом за 2019. годину
за рад канцеларије је одобрено укупно 13.519.000,00 динара, а утрошено је
11.422.604,96 динара.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ПРИТУЖБЕ

Примљено

Решено

У поступку
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2
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1
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2
3
1
114

0
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0
0
0
0
0
0
0
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31

0
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19

0

8

8

0

7
2

7
2

0
0

118

118

0

24

24

0

10

10

0

5
1
7
1
1

5
1
7
1
1

0
0
0
0
0

1

1

0

Достављени
Заштитнику грађана
државним
органима

12

12

0

УКУПНО

388

388

0

Јавна
предузећа и
установе

Органи
управе и
инпекцијске
службе

ЈКП “Топлана”
ЈКП “Водовод и канализација”
ЈКП “Суботицагас”
ЈП „Путеви и урб.планирање“
ЈКП „Паркинг“
ЈКП „Чистоћа“
ЈКП „Димничар“
ЈКП “Суботицатранс”
ЈКП „Погребно“
Центар за социјални рад
Секретаријат за инспекцијсконадзорне послове
Секретаријат за имовинско-правне
послове
Секретаријат за друштвене
делатности
ПУ “Наша радост”
Историјски архив
Секретаријат локалне пореске
администратиције
Секретаријат за грађевинарство
Секретаријат за пољопривреду и
заштиту животне средине
Градско јавно правобранилаштво
Геронтолошки центар
Комунална полиција
Просветна инспекција
МЗ „Келебија“
Савет за здравље и Комисија за
представке
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ПРЕДСТАВКЕ ПО ВРСТАМА ПРОБЛЕМА
Примљено
20
105
158
238
97
5
14
46
20
56
7
33
233
2
48

препорука
20
34
155
90
97
5
14
46
19
15
0
33
16
0
48

поступање
0
71
3
148
0
0
0
0
1
41
7
0
217
2
0

1082

592

490

Здравствено
Лична стања грађана
Грађанско право
Радна питања
Пензиона питања
Управно
Имовинско право
Наследно
Станарско
Медијација
Лишавање пословне способности
Облигационо право
ЈП “Воде Војводине”
Кризни штаб Града Суботице
Породични однос

УКУПНО

Начин решавања

УПУЋИВАНО НА НАДЛЕЖНЕ ОРГАНЕ
Примљено
Образовање
Привредно
Употреба службеног језика
Републички прописи
Заштита података о личности
Субвенције
Министарство културе
Јавни сервис - РТВ
НИС Нафтагас
Заштита потрошача
Тржишна инспекција
Пошта нет
РГЗ Катастар
Комунални проблем
Особе са инвалидитетом
Насиље у породици
Електродистрибуција
Повереник за дискриминацију
Накнада штете
Извршење
Разно
Ненадлежан
Национална сужба за запошљавање
БПЗ

УКУПНО
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2
2
1
2
1
2
1
12
2
3
1
3
17
14
3
7
15
1
6
30
82
41
4
17

препорука
2
2
0
2
0
2
1
12
2
3
1
3
17
14
3
6
15
1
6
27
82
41
4
4

посредовање
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
13

269

250

19
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ОБРАЋАЊА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Месне заједнице

Број обраћања

МЗ Бачки Виногради
МЗ Бајмок

102
9

МЗ Биково
МЗ Чантавир

5
3

МЗ Таванкут
МЗ Ђурђин
МЗ Хајдуково

24
1
96

МЗ Келебија
МЗ Љутово

5
7

МЗ Мала Босна
МЗ Мишићево
МЗ Нови Жедник

0
1
2

МЗ Стари Жедник
МЗ Палић

3
19

МЗ Шупљак
МЗ Душаново
МЗ Вишњевац

29
0
0

УКУПНО

306

СВЕУКУПНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Притужбе из надлежности

388

Представке по врстама проблема

1083

Упућивано на надлежне органе

268

УКУПНО

1739
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ЗАКЉУЧАК
У периоду који обрађује овај извештај од 01. јануара 2019. до 31. децембра 2019,
број обраћања грађана, заштитнику грађана је на истом нивоу као и 2018. године. У
2018. години спроводили смо континуирано значајне активности на обезбеђивању
боље доступности канцеларије свим грађанима нашега града, без обзира на
просторну удаљеност од седишта канцеларије. Организовањем пријема грађана у
приградским месним заједницама, недељно три пута, свакако је ојачана доступност
канцеларије и на овај начин омогућено је и оним грађанима заштита њихових права
који нису у могућности да дођу у седиште канцеларије.
Поступак медијације је све актуелнији, као алтернативни вид мирног решавања.
Предмети су нам упућивани чак и од стране Основног суда, када су већ биле поднете
тужбе. Кабинет Градоначеника, Градска управа града Суботице такође су грађане
прво упућивали у канцеларију заштитника грађана ради покушаја мирног решавања
спора медијацијом, пре покретања судског поступка.
Инстититуција је поред права на покретање и вођење поступка, све више се користи
правом да пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем мишљења и савета
из своје надлежности, делује превентивно, у циљу унапређења рада јавних служби
и унапређења заштите људских права и слобода, јер најефикаснија заштита права
је она кад не настане повреда права.
Оно што би истакли као најзначајније, да су у протеклој години јавне службе града,
све препоруке канцеларије извршиле у целости и све неправилности у раду на које
је канцеларија указала отклониле. Приметан је и пораст броја предмета, где су
јавне службе решиле проблем на који грађанин указује, одмах након обраћања
канцеларије. Похвално је настојање органа управе и јавних служби да се повреда
права или друга неправилност у раду отклони на брз и ефикасан начин. Ови подаци
указују на степен поштовања права грађана.
Високи ниво кооперативности контролисаних субјеката је обележила 2019. годину
као и спремност да се у решавању проблема грађана приступа од стране свих
чинилаца у локалној самоуправи, без одлагања, те да се грађани никада не
остављају без понуђеног решења проблема и да права грађана у потпуности буду
остварена.

Суботица, 31.03.2020.

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
ГРАДА СУБОТИЦЕ
Тот Салаи Ерика
дипл. правник
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