
УДРУЖЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ОМБУДСМАНА СРБИЈЕ – УЛОС 

ASSOCIATION OF LOCAL OMBUDSMAN OF SERBIA – ALOS 

Удружење локалних омбудсмана Србије је невладина, непрофитна организација која 

оставрује своје циљеве у области заштите и унапређења људских, грађанских и мањинских 

права и унапређења институције локалних омбудсмана. 

Удружење локалних омбудсмана основано је ради остваривања следећих циљева: 

- Заштита и унапређење људских, грађанских и мањинских права 

- Унапређење институције локалних омбудсмана 

- Јачање институције локалних омбудсмана 

- Подршка раду локалних омбудсмана 

- Организација и реализација едукативних активности локалним омбудсманима 

- Информисање јавности о значају рада локалних омбудсмана 

- Информисање јавности и надлежних органа о питањима која указују на значај, 

положај и улогу локалних омбудсмана 

- Информисање надлежних органа о проблемима у раду локалних омбудсмана 

- Организовање едукативних активности грађанима и свим осталим субјектима 

друштвене заједнице ради упознавања са питањима која су од значаја за област 

људских, грађанских и мањинских права 

- Организовање стручних саветовања, семинара и друго из области људских, 

грађанских и мањинских права и заштите истих 

- Издавање едукативних и пропагандних материјала (књиге, часописи, брошуре и 

друго) из области људских, грађанских и мањинских права, односно везано за рад 

локалних омбудсмана 

- Сарадња са органима, организацијама и заједницама, односно свим институцијама 

из области људских, грађанских и мањинских права 

- Сарадња са субјектима који представљају угрожене друштвене групе 

- Израда предлога закона и других прописа из области људских, грађанских и 

мањинских права, предлога за измене и допуне истих,односно давање иницијатива 

за доношење одговарајућих закона и других прописа и измене и допуне истих 

- Израда модела правних аката неопходних за рад локалних омбудсмана 

- Израда базе података неопходне за рад локалних омбудсмана 

- Израда интернет презентације и система комуникације удружења и локалних 

омбудсмана 

- Организација студијских путовања за потребе остваривања циљева удружења 

- Обезбеђење материјалних и других услова за остваривање циљева удружења 

- Сарадња са међународним организацијама и заједницама  

- Сарадња са локалним омбудсманима у свету и њиховим удружењима 

- Сарадња са регионалним омбудсманима и њиховим удружењима 



- Сарадња са омбудсманима на државном нивоу и њиховим удружењима 

- Афирмисање вредности из области људских, грађанских и мањинских права 

- Заштита и унапређење независности и самосталности локалних омбудсмана 

- Помоћ и подршка локалним омбудсманима којима је угрожена независност и 

самосталност или неко друго право или који се у свом раду сусрећу са 

активностима којима се њихов рад отежава или онемогућава 

- Израда Кодекса локалних омбудсмана Србије 

- Подстицање научног и уметничког стваралаштва на плану унапређења и заштите 

људских, грађанских и мањинских права и афирмације значаја, положаја и улоге 

локалних омбудсмана 

- Организаовање активности на плану афирмације људских, грађанских и мањинских 

права и толеранције међу омладином 

- Израда програма и материјала за афирмацију заштите и унапређења људских, 

грађанских и мањинских права 

- Сарадња са структурама власти и политичким структурама у питањима из области 

рада локалних омбудсмана 

- Подршка свих активности усмерених на унапређење рада и јачање институције 

локалних омбудсмана 

- Подршка и учешће у свим другим активностима које су усмерене на остваривање 

циљева у области у којој делује удружење 

Удружење је неформално почело са радом још током 2010. године, али је рад удружења 

почео да добија формалну структуру паралелно са израдом посебне студије под 

називом: ,,Капацитети и потенцијали институције локалног омбудсмана у Србији са 

истраживањем,, чији су аутори: проф. Др. Снежана Ђорђевић, Доц. Др. Дејан 

Миленковић и Мр. Драган Вељковић а која студију је финансирала Мисија у Србији 

Организације за европску безбедност и сарадњу. Студија је издата децембра 2011. 

године. Паралелно са израдом студије локални омбудсмани (формални назив: 

,,грађански бранилац,, односно касније: ,,заштитник грађана јединице локалне 

самоуправе,,) активно раде на формирању удружења, те након састанка у Зрењанину 

током 2011. године, на састанку у Нишу 20.04.2012. године локални омбудсмани 

закључују: ,,Протокол о сарадњи локалних заштитника грађана на територији 

Републике Србије,, (такозвани: ,,Нишки протокол,,). 

Удружење је формално регистровано 06.08.2016. године, са следећим податцима: 

матични број: 28205163, ПИБ: 109571504, шифра делатности: 9499, рачун број:  

205-234287-89, код Комерцијална банка а.д. Београд. 

Приликом одлучивања о седишту Удружења, локални омбудсмани су се руководили 

идејом да седиште Удружења одражава карактер чланства, односно да се ради о 

институцијама на локалном нивоу, те да седиште удружења не би требало бити у 

главном граду или у неком од великих центара у Републици Србији. Са друге стране 



оснивачи су имали у виду и чињеницу да је први омбудсман (не само локални) у 

тадашњој Државној заједници Србија и Црна Гора, почео са радом у Бачкој Тополи и 

то априла 2003. године. Сходно наведеном, за седиште Удружења изабрана је Бачка 

Топола. 

Током протеклих неколико година Удружење је имало велики број активности 

усмерених на јачање институције локалних омбудсмана, ширење мреже локалних 

омбудсмана те организовање скупова на плану едукације локалних омбудсмана. На том 

плану посебно истичемо организацију Прве међународне конференције локалних 

омбудсмана, која је одржана у Бачкој Тополи 2013. године, поводом десет година рада 

првог омбудсмана у Републици Србији.  

У својим активностима Удружење има велику подршку Организације за европску 

безбедност и сарадњу, Мисије за Србију. 

Удружење функционише са следећом организационом структуром: 

Председник Удружења – Миладин Нешић, Заштитник грађана општине Бачка Топола 

Секретар Удружења: Чарна Петричевић, Заштитница грађана Града Сомбора 

Саветник Председника Удружења за нормативну делатност: Ана Ковачки, 

Заштитница грађана Града Зрењанина 

Председник Скупштине Удружења – Милош Мијаиловић, Заштитник грађана Града 

Шапца 

Секретар Скупштине Удружења – Ксенија Гочанин, Заменица Заштитника грађана 

Града Краљева 

Председница Управног одбора Удружења – Јелена Стојковић Соколовић, 

Заштитница грађана Града Панчева 

Заменик Председнице Управног одбора – Алекса Кузман, Заштитник грађана 

Општине Житиште 

Члан Управног одбора: Чарна Петричевић, Заштитница грађана Града Сомбора 

Члан Управног одбора: Маја Митић, Заштитница грађана Града Врања, задужена за 

односе са јавношћу 

Члан Управног одбора: Немања Московљевић, Заменик Заштитника грађана Града 

Крушевца 

Председник Надзорног одбора: Михаило Игњатовић, Заштитник грађана Града 

Крагујевца 

Члан Надзорног одбора: Марина Попов Иветић, Заштитница грађана Града Новог 

Сада 

Члан Надзорног одбора: Амер Бакић, Заштитник грађана Општине Тутин   


