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САОШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДГОВОР НА ИНФОРМАЦИЈУ И ИСПРАВКА ИНФОРМАЦИЈЕ

Обавештавамо  грађане  да  је  на  РТВ  Сантос  и  КТВ  телевизији дана 
10.12.2013.године  у  емисији  «Вести»  под  називом  «СПО:  Спречити 
злоупотребу  деце  у  криминалним  делатностима»,   објављена  нетачна 
информација и злоупотребљена институција омбудсмана.

Заштитник грађана града Зрењанина је независан и самосталан орган који се 
стара  о  остваривању,  заштити и  унапређењу људских  и мањинских права, 
зајемчених  Уставом,  законом,  међународним  уговорима,  статутом  Града  и 
другим актима.

Изјава  дата  од  стране  чланице  ГО  СПО  Зрењанин  Татјане  Васиљевић  на 
конференцији за штампу дана 10.12. 2013. године поводом  Међународног дана 
људских права је неистинита  из следећих разлога:

Канцеларија  заштитника  грађана  је  институција  која  се  бави  заштитом 
људских права и која може да позива грађане да јој се обрате и пишу уколико 
препознају  кршење  неких  њихових  права,  нарочито  децу,  те  ниједна 
политичка  партија  не  може  да  представи  себе  као  промотера  канцеларије 
заштитника  грађана  и  да  започиње  наводне  пројекте  користећи  назив  и 
делатност  омбудсмана.  На  овај  начин  СПО  Зрењанин  уноси  забуну  међу 
грађане  обзиром  да  институција  заштитника  грађана   није  спојива  са 
политичким  партијама  и  организацијама  и  апсолутно  је  недопустиво  да 
политичке странке користе ову институцију ради своје промоције, а нарочито 
да  се  позивају  на  дечија  права  у смислу  њихове  заштите  јер  они  нису  ни 
надлежни нити квалификовани за обављање тог посла.  Такође,  није њихов 
посао да   обучавају грађане  како да  пишу омбудсману.



Нетачно је да канцеларија омбудсмана у Зрењанину на чије име и адресу се 
позива  Татјана  Васиљевић  започиње  нити  учествује  у пројекту  СПО 
Зрењанин «Децо пишите омбудсману», нити је канцеларија о томе обавештена 
нити консултована.

Наглашавамо да је канцеларија заштитника грађана града Зрењанина дана 
10.12.2013.године  објавила  Саопштење  за  јавност  поводом  10. децембра 
Међународног  дана људских  права  које  нисте  објавили иако  је  саопштење 
дала институција која се искључиво бави заштитом људских права, а једина 
информација везана за овај датум пренета је са конференције за штампу једне 
политичке странке као неистинита и нетачно пренета.
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