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На основу члана 114. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, бр. 88/08,
143/2016 и 18/2019), члана 6. и 7. Одлуке о локалном омбудсману града Ниша („Службени
лист града Ниша“ бр.47/21), Локални омбудсман града Ниша даје следеће

МИ Ш Љ Е Њ Е

У поступку за остваривање права притужиље ММ из …а, на накнаду трошкова
боравка детета у предшколској уставнови чији је оснивач друго правно или физичко лице,
неопходно је да Градска управа за друштвене делатности поступи и мериторно одлучи по
захтеву притужиље за остваривање предметног права.
Приликом доношења одлуке потребно је посебно имати у виду да притужиља припада
друштвено осетљивој категорији лица, да се у конкретном случају ради о остваривању права
за треће дете у породици, као и да двоје старије деце већ иде у предшколску установу чији
оснивач није град Ниш.
Одлука органа управе треба бити у најбољем интересу породице, односно детета.

О б р а з ло ж е њ е

Дана 11.06.2021.године овом органу обратила се ММ из Н…, притужбом на рад

Градске управе за друштвене делатности и ЈПУ „Пчелица“ Ниш.
У притужби коју је поднела именована истиче да се октобра 2020.године обратила
Градској управи за друштвене делатности да јој се омогући упис трећег детета у приватни
вртић уз субвенције Града, а ово посебно имаујћи у виду да јој и остала деца иду у исти
вртић.
Имајући у виду да дете у моменту подношења предметног захтева није било на
евиденцији ЈПУ „Пчелице“, од стране запослених у Управи, саветована је да је неопходно да
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најпре пријави, упише у ЈПУ „Пчелица“, а да га након тога одјави са исте, као и да није
важно колико је на евиденцији.
Притужиља је посебно истакла да је у свему поступила на начин на којој је од стране
запослених у Управи предочено, пријавила дете ЈПУ „Пчелица“, након 10-15 дана одјавила
дете са евиденције ЈПУ Пчелице, и на начин на који јој је саветовано, поднела захтев Управи.
Од стране запослених у Управи, како се наводи у притужби коју је поднела, више
пута је од ње тражено да изврши допуну документације. Сматрајући да је захтев који је
поднела уредан и потпун, крајем фербуара 2021.године, притужиља се поново обратила
Управи,са циљем да види да ли је и на који начин по њеном захтеву одлучено. Том приликом
усменим путем добила је информацију да по њеном захтеву није одлучено и да се чека
доношење нове Одлуке.
Притужиља се јуна месеца поново обратила Управи и поднела нову документацију
без потвреде ЈПУ „Пчелице“, а ово из разлога, како наводи у притужби коју је поднела, да
када је дете једном скинуто са евиденције те установе, не може поново да се изврши пријава.
У Управи за друштвене делатности добила је информацију да јој је неопходна потврда да се
дете налази на листи чекања код ЈПУ „Пчелица“ бар 6 (шест) месеци, а све ово у складу са
новом Одлуком о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи
чији је оснивач друго правно или физичко лице („Службени лист града Ниша“ бр. 35/2021).
Притужиља је од стране ЈПУ „Пчелица“ Ниш добила информацију да они не могу да
јој помогну, а ово из разлога јер дете више није на њиховој евеиденцији, и од стане те
установе поново је упућена на Управу, што је код притужиље створило осећај немоћи и
незадовољства, јер није знала на који начин може да оствари право за своје дете и упише га у
вртић у који је већ уписано двоје старије деце.
Поступајући по поднетој притужби, у циљу испитивања основаности исте, на захтев
овог органа, достављене су информације ЈПУ „Пчелица“ Ниш бр. 4064 од 21.06.2021.године
и Градске управе за друштвене делатности бр. 5894/2021-07 од 14.07.2021.године и извршен
је увид у списе предмета.
У информацији коју је доставила ЈПУ „Пчелица“ Ниш, образложена је суштина права
на субвениционисани боравак деце у вртићима којима је оснивач друго правно или физичко
лице, у смислу да се што већем броју деце омогући да користе њихове услуге по истој цени
као што је то у ЈПУ“Пчелица“ у које нису могли да буду примљени због недостатка
капацитета. Такође, у обавештењу је предочено да је један о параметара приликом
одобравања права да је дете на листи чекања у Јавној предшколској установи „Пчелица“
најмање 6 месеци и да има најмање 12 месеци живота, а што представља оптималан период
да се у вртића Јавне предшколске установе „Пчелица“ упражњавањем места створе
могућности за упис детета са листе чекања и његово брисање са исте.
Локалном омбудсману предочено је и то да је притужиља већ једном подносила
захтев за упис свог детета у вртић ЈПУ „Пчелица“ и да је након кратког времена захтевала
издавање одбијенице, коју је и добила у складу са тада важећим прописима, чиме је дете
скинуто са листе чекања и од тада се не налази у евиденцији ЈПУ „Пчелица“ Ниш.
У достављеној информацији даље је наведено да Јавна предшколска установа
„Пчелица“ тренутно спроводи редовни годишњи упис деце и након закључења уговора, биће
у могућости да због недовољних капацитета издаје одбијенице за субвенционисани упис у
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приватне вртиће у складу са Одлуком о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у
предшколској установи чије је оснивач друго право или физичко лице („Службени лист
града Ниша“ бр. 35/2021).
Из информације Градске управе за друштвене делатности произилази да је
Скупштина града Ниша, дана 22.04.2021.године донела Одлуку о праву на накнаду трошкова
боравка деце у предшколској установи чији оснивач друго правно лице („Службени лист
града Ниша“ бр. 35/21, а која Одлука се примењује од 01.06.2021.године.
Овом органу је предочено да је Одлуком прописан услов да дете буде на листи чекања
6 месеци у предшколској установи чији је оснивач Град, с обзиром да је тенденција Града да
деца похђају предшколску утсанову чији је он оснивач, а и како би се избегла могућност да
се дете само формално пријави на листу чекања и одмах упише у приватну предшколску
установу уз накнаду дела трошкова боравка.
Такође, указано је и да је Правилником о ближим условима за утврђивање приторита
за упис деце у предшколску установу („Службени лист“ града Ниша бр. 44/2011) дефинисано
да је треће дете у породици приоритет за упис у прешколску установу у односу на осталу
децу тако да се препоручује притужиљи да дете упише у предшколску установу чији је
оснивач Град.
Локални омбудсман града Ниша је у разговору са притужиљом дошао до уверења да
се ради о особи која припада друштвено осетљивој категорији лица, након чега је и
размотрио је пртитужбу и информације које су вези са истом достављене. Том приликом
дошао је до сазнања да је притужиља поднела захтев за остваривање предметног права у
време важења Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској
установи чији је оснивач дуго правно или физичко лице („Службени лист града Ниша", бр.
105/2015, 115/2016, 39/2017, 112/2017 (чл. 5. није у пречишћеном тексту), 118/2018 и
17/2020.), по којој у моменту подношења предметног захтева (2020.године) није био
прописан услов да дете буде на листи чекања дуже од шест месеци у предшколској установи
чији је оснивач град Ниш, већ само да је поднет захтев за упис детета у Предшколску
установу чији је оснивач град Ниш, али да због недовољних капацитета установе дете није
могло да се упише.
Из инфорамција које су достављене не произилази да је о захтеву притужиље
мериторно одлучено, чиме је притужиљи онемомогућено да заштити своја права, у складу са
позитивним прописима.
Локални омбудсман града Ниша сматра да су приликом одлучивања о захтевима
грађана, органи јавне власти дужни да поступају руководећи се најбољим интересима детета,
као и да породица не сме да трпи последице непоступања органа управе.
Имајући у виду наведено, Локални омбудсман града Ниша заузео је став и дао
мишљење као у диспозитиву.
ПО ОВЛАШЋЕЊУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА
ГРАДА НИША
Маја Михајловић
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