
A SZERBIAI HELYI OMBUDSMANOK EGYESÜLETE – SZHOE 

ASSOCIATION OF LOCAL OMBUDSMAN OF SERBIA – ALOS  

 

- A Szerbiai Helyi Ombudsmanok Egyesülete egy nem kormányzati, non-profit szervezet, 
amely céljaiként az emberi, polgári és kisebbségi jogok védelmét és előmozdítását, valamint a 
helyi ombudsmanok intézményének előmozdítását határozza meg. 

- A Helyi Ombudsmanok Egyesülete a következő célok megvalósítása érdekében jött létre: 
- Az emberi, polgári és kisebbségi jogok védelme és támogatása 
- A helyi ombudsmanok intézményének előremozdítása 
- A helyi ombudsmanok intézményének megerősítése 
- A helyi ombudsmanok munkájának támogatása 
- A helyi ombudsmanok oktatási tevékenységeinek szervezése és megvalósítása 
- a nyilvánosság tájékoztatása a helyi ombudsmanok munkájának fontosságáról 
- a nyilvánosság és az illetékes hatóságok tájékoztatása a helyi ombudsmanok fontosságára, 

helyzetére és szerepére utaló kérdésekben 
- Az illetékes hatóságok tájékoztatása a helyi ombudsmanok munkájával kapcsolatos 

problémákról 
- oktatási tevékenységek szervezése a polgárok és a közösség minden más alanya számára 

annak érdekében, hogy megismerkedjenek az emberi, a polgári és a kisebbségi jogok 
területével kapcsolatos kérdésekkel 

- szakértői konzultációk, szemináriumok és egyebek megszervezése az emberi, polgári és 
kisebbségi jogokkal kapcsolatban és azok védelme terén 

-  Oktatási és propagandaanyagok (könyvek, folyóiratok, prospektusok stb.) kiadása az emberi, 
polgári és kisebbségi jogok területén, azaz a helyi ombudsmanok munkájával kapcsolatban 

-  Együttműködés az emberi, polgári és kisebbségi jogokkal kapcsolatban tevékenykedő 
szervekkel, szervezetekkel és közösségekkel 

- Együttműködés a sérülékeny társadalmi csoportokat képviselő alanyokkal 
- Az emberi, polgári és kisebbségi jogok területén törvények és egyéb rendeletek kidolgozása, 

módosítási és kiegészítendő javaslatok, azaz kezdeményezések a megfelelő törvények és 
egyéb rendeletek elfogadására, valamint azok módosítására 

- A helyi ombudsmanok munkájához szükséges jogi aktusok kidolgozása 
- A helyi ombudsmanok munkájához szükséges adatbázis létrehozása 
- Egyesületek és helyi ombudsmanok internetes prezentációinak és kommunikációs 

rendszereinek létrehozása 
- Tanulmányutak szervezése az egyesület céljainak elérése érdekében 
- Anyagi és egyéb feltételek biztosítása az egyesület céljainak eléréséhez 
- Együttműködés a nemzetközi szervezetekkel és közösségekkel 
- Együttműködés a helyi ombudsmanokkal a világban és azok egyesületeivel 
- Együttműködés a regionális ombudsmanokkal és azok egyesületeivel 
- Együttműködés az állami szintű ombudsmanokkal és azok egyesületeivel 
- Az értékrend megerősítése az emberi, polgári és kisebbségi jogok területén 
- A helyi ombudsmanok függetlenségének és önállóságának védelme és támogatása 
- Segítségnyújtás és támogatás azon helyi ombudsmanoknak, akik függetlensége, autonómiája 

vagy más joga veszélyeztetettek, vagy akik olyan tevékenységeket tapasztalnak, amelyek 
megnehezítik vagy lehetetlenné teszik munkájukat 

- Szerbiai helyi ombudsmanok kódexének kidolgozása 



- A tudományos és művészi kreativitás ösztönzése az emberi, polgári és kisebbségi jogok 
előmozdítása és védelme terén, valamint a helyi ombudsmanok fontosságának, szerepének és 
szerepének megerősítése 

- Olyan tevékenységek szervezése, amelyek az emberi, a polgári és a kisebbségi jogok 
megerősítésére és a fiatalok közötti tolerancia kialakítására irányulnak 

- Programok és anyagok kidolgozása az emberi, polgári és kisebbségi jogok védelmének és 
előmozdításának megerősítésére 

- Együttműködés a kormányzati és politikai struktúrákkal a helyi ombudsmanok munkájával 
kapcsolatos kérdésekben 

- Minden olyan tevékenység támogatása, amelynek célja a munka javítása és a helyi 
ombudsmanok intézményének megerősítése 

- Minden olyan tevékenység támogatása és részvétel, amely célja a célok elérése az adott 
területen 
 
Az egyesület munkásságát informálisan 2010 folyamán kezdte meg, de formális struktúrája 
kialakuló félben volt egy külön tanulmány létrehozásával párhuzamosan: „A helyi 
ombudsmani intézmény kapacitása és lehetőségei Szerbiában kutatással”, melynek szerzői 
prof. dr. Snežana Đorđević, doc.dr. Dejan Milenković és mgr. Dragan Veljković, s mely 
tanulmány kidolgozását az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szerbiai 
küldöttsége támogatta. A tanulmányt 2011. decemberében adták ki. Párhuzamosan a 
tanulmány kidolgozásával a helyi ombudsmanok (formális megnevezése: „polgári 
védőügyvéd”, „a helyi önkormányzati egység polgári jogvédője”) aktívan foglalatoskodtak az 
egyesület kialakításán, majd 2011-ben a nagybecskereki gyűlést követen, 2012. 04. 20-i niši 
gyűlésen lezárták a: „A Szerb Köztársaság területén tevékenykedő helyi polgári jogvédők 
együttműködéséről szóló jegyzőkönyvet” (ún. „Niši jegyzőkönyv”). 
 
Az egyesületet formálisan 2016. 08. 06-án jegyezték be az alábbi adatokkal: törzsszám: 
28205163, adóazonosító jel: 109571504, tevékenységi kód: 9499, számlaszám: 205-234287-
89, Kommerciális bank rt., Belgrád.  
 
Az Egyesület székhelyének meghatározása során a helyi ombudsmanokat az az elképzelés 
vezérelte, hogy a székhelynek tükröznie kell annak jellegét, azaz, hogy az intézmények helyi 
szinten tevékenykednek, s így az egyesület székhelye nem lehet a fővárosban vagy a Szerb 
Köztársaság más nagyobb központjában. Másfelől az alapítók azt a tényt is figyelembe vették, 
hogy az első ombudsman (nem csak helyi) az akkori Szerbia és Montenegró 
államszövetségének területén, Topolyán kezdte meg munkásságát 2003 áprilisában. Ezzel 
összhangban Topolyát választották meg az Egyesület székhelyévé. 
 
Az elmúlt évek során az Egyesület számos olyan tevékenységet folytatott, amelyek célja a 
helyi ombudsmanok intézményének megerősítése, a helyi ombudsmanok hálózatának bővítése 
és a helyi ombudsmanok oktatási területeinek szervezése. E tekintetben kiemelten 
hangsúlyozzuk az első helyi ombudsmanok első nemzetközi konferenciáját, amelyet Topolyán 
tartottak 2013-ban, a Szerb Köztársaság első ombudsmanja tízéves munkásságának 
alkalmával. 
 
Tevékenységében az Egyesület az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szerbiai 
küldöttsége támogatását élvezi. 
 

  



Az egyesület a következő szervezeti felépítéssel működik: 
 
Az Egyesület elnöke - Miladin Nešić, Topolya község Polgári jogvédője 
 
Az Egyesület Titkárja - Čarna Petričević, Zombor városának Polgári jogvédője 
 
Az Egyesület Elnökének tanácsadója a jogalkotási tevékenységekben - Ana Kovački, 
Nagybecskerek városának Polgári jogvédője 
 
Az Egyesület Közgyűlésének Elnöke - Miloš Mijailović, Šabac városának Polgári jogvédője 
 
Az Egyesület Közgyűlésének Titkára – Ksenija Gočanin, Kraljevo városa Polgári 
jogvédőjének helyettese 
 
Az Egyesület Igazgatóbizottságának Elnöke - Jelena Stojković Sokolović, Pancsova város 
Polgári jogvédője 
 
Az Egyesület Igazgatóbizottsága Elnökének helyettese - Aleksa Kuzman, Žitište község 
Polgári jogvédője 
 
Az Egyesület Igazgatóbizottságának tagja - Čarna Petričević, Zombor városának Polgári 
jogvédője 
 
Az Egyesület Igazgatóbizottságának tagja – Maja Mitić, Vranje városának Polgári jögvédője, 
közönségkapcsolattal megbízott személy 
 
Az Egyesület Igazgatóbizottságának tagja – Nemanja Moskovlјević, Kruševac városának 
Polgári jogvédője 
 
A Felügyelőbizottság Elnöke - Mihailo Ignjatović, Kragujevac városának Polgári jogvédője 
 
A Felügyelőbizottság tagja – Marina Popov Ivetić, Újvidék városának Polgári jogvédője 
 
A Felügyelőbizottság tagja – Amer Bakić, Tutin község Polgári jogvédője 
 
 
 
 
 
 

 

 


