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Заменик Заштитника грађана, Горан Башић, је 16. фебруара 2011. године, у општини
Кикинда, примао притужбе и обављао друге послове из надлежности Заштитника грађана.
Радни дан заменика Заштитника грађана у Kикинди остварен је у складу с опредељењем да
рад овог органа буде што је више могуће усмерен ка директним контактима са грађанима.
У том смислу један од разлога због којих је организован непосредан рад у општини
Кикинда је чињеница да је то једна од локалних самоуправа из које је Заштитник грађана
примио мали број притужби. Циљ посете је био да се грађани детаљније упознају са
институцијом Заштитника грађана и добију информације како да заштите своја права. У
разговору са грађанима и путем локалних медија заменик Заштитника грађана је упознао
Кикинђане са надлежностима Заштитника грађана и начином на који му се могу
притужити. Пријем притужби је био организован у „Кулутурном центру“ Кикинда, али и
посебно у насељу које претежно насељавају грађани ромске националности, јер је реч о
угроженој социјалној групи.

Заменик Заштитника грађана је разговарао са представницима локалне самоуправе,
невладиним организацијама и медијима о остваривању људских и мањинских права у
општини Кикинда.
Са председником општине Илијом Војиновићем и председником Скупштине општине
Талпаи Шандором, заменик Заштитника грађана је разговарао о остваривању људских и
мањинских права и могућностима њиховог унапређења у кикиндској општини.
Заменик Заштитника грађана је истакао
важност сарадње локалних самоуправа са
Заштитником грађана, нарочито имајући у
виду вишенационалну структуру општине
Кикинда. Такође, је истакао да је значајна
пажња у раду и организацији службе
Заштитника грађана, посвећена остваривању и
унапређењу права припадника националних
мањина. Посебна пажња на састанку са
председником општине Кикинда, Илијом
Војиновићем и председником Скупштине
општине Кикинда, Талпаи Шандором је
посвећена остваривању права на службену
употребу језика и писама припадника националних мањина и остваривању овог права у
кикиндској општини. Најзад, нарочито је било речи о слободи удруживања и грађанској
иницијативи грађана. Саговорници су се сагласили да ова два уставна права ничим не могу
бити спутана јер на њима почива локална демократија и међунационална стабилност.
Посебан састанак заменик Заштитника грађана и његови сарадници су имали с Саветом за
међунационалне односе. Заштитник грађана је упутио препоруку у вези са
функционисањем и радом Савета за међунационалне односе, али на жалост о њој Савет у
Кикинди није разговарао, а Скупштина општине и остали општински органи нису ништа

предузели како би се по њој поступило. На састанку је било речи о проблемима с којима се
чланови савета суочавају, а закључак је да се једино законским променама положаја овог
тела може очекивати напредак у његовом раду и остваривање прописаних надлежности.

Разговори су обављени и са начелником Полицијске управе Кикинда Драганом Јовићем и
његовим сарадницима који су представнике Заштитника грађана обавестили о
остваривању и заштити права припадника националних мањина који се у општини
Кикинда остварују пред овим органом. Поред тога, начелница одељења за националне
мањине Заштитника грађана Виолета Ћорић је разговарала са начелником општинске
управе Бранком Љубојом о остваривању права на службену употребу језика и писама
припадника националних мањина, о раду матичних служби у општини Кикинда и начину
уписа личних имена припадника националних мањина у јавне исправе и остваривању
културних права.
Посебну пажњу Заштитник грађана је посветио дискусији на тему „Заштитник грађанаулога, сарадња и заштита људских права“ на округлом столу који је организован у сарадњи
с кикиндском невладином организацијом „Диштрикт 0230“. У раду округлог стола учешће
је узело девет локалних невладиних организација: Диштрикт 0230, Удружење грађана
Ррома Рота, Центар за подршку женама, Удружење потрошача Кикинде, Асоцијација за
развој Кикинде, Кикиндска иницијатива младих, Кикиндски форум, Поспесимисти
Кикинде и Мултикултурални Банат. Рад округлог стола пратили су локални медији.

Заменик Заштитника грађана је упознао учеснике округлог стола са надлежностима
Заштитника грађана и позвао представнике невладиних организација на сарадњу, посебно
истичући њихову улогу у вези с праћењем остваривања појединих права и развијањем
одређених програма у локалној заједници. Двочасовна дискусија указала је на проблеме са
којима се невладине организације у Кикинди сусрећу и начинима на којима остварују рад у
вези с заштитом људских права. Представници невладиног сектора посебно су истакли да
су локалним властима упутили заједничку иницијативу о оснивању локалног омбудсмана,
као и то да да ју је локална скупштина усвојила али да конкурс за локалног омбудсмана још
увек није расписан.
Радни дан је окончан представљањем утисака о раду заменика Заштитника грађана у
општини Кикинда на локалној радио-телевизијској станици ВК Кикинда.

