
    

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА       
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БРОЈ: 74-10/2020 

ДАТУМ: 02.07.2020. 

Н И Ш 

 

 

Заштитник грађана, поступајући по притужби М.М. из Ниша, са становишта 

своје утврђене надлежности примењујући Одлуку о заштитнику грађана („Службени 

лист града Ниша“ бр. 2/2011), због повреде права и интереса грађана , даје следеће  

 

 

МИШЉЕЊЕ СА ПРЕПОРУКОМ 

 

Члан 19. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији 

града Ниша („Службени лист града Ниша", бр. 66/2010, 71/2010, 2/2012, 39/2017, 

77/2018 и 18/2019. види званични пречишћени текст - 47/2019) прописује следеће: 

„Право на бесплатну ужину имају деца предшколског узраста која похађају 

припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно у предшколској 

установи или у школи и деца основношколског узраста која похађају основне школе на 

територији Града Ниша и то:  

 треће и четврто дете у породици,  

 дупли близанци, тројке и четворке,  

 деца палих бораца и ратних војних инвалида,  

 деца са сметњама у развоју,  

 деца лишена родитељског старања,   

 деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне 

сигурности. 

Право на бесплатну ужину остварује се на основу захтева родитеља, хранитеља или 

старатеља, и документације о испуњености услова за остваривање права.“  

Члан  27. исте Одлуке прописује да „у школама у којима је организован 

продужени боравак, право на потпуно регресирање трошкова исхране (бесплатну 

исхрану) остварују деца из члана 19. Одлуке, односно она деца која у складу са 

наведеним чланом исте Одлуке остварују и право на бесплатну ужину“. 

 

Имајући у виду цитиране одредбе Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији града Ниша, Основна школа „Вожд Карађорђе“ из Ниша 

поступала је на штету М.М. из Ниша јер га није благовремно упознала са поступком 

одн.редоследом радњи који се односи на подношење захтева за остваривање права на 

потпуно регресирање трошкова исхране (бесплатну исхрану) у продуженом боравку за 

децу основношколског узраста до 10 година. 
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У циљу унапређења и остваривања и заштите права грађана, Заштитник грађана 

упућује Основној школи „Вожд Карађорђе“ из Ниша следећу  

 

П Р Е ПО Р У К У 

 

1. 

Потребно је да Основна школа „Вожд Карађорђе“у Нишу предузме све мере у 

циљу отклањања последица порпуста који је учињен и спречи овакве пропусте убудуће. 

 

2. 

Основна школа „Вожд Карађорђе“ у Нишу дужна је да родитељима деце који су 

ученици ове школе омогући да што лакше заштите и остваре своја права, водећи при 

томе рачуна да остваривање њихових права не буде на штету других лица нити у 

супротности са јавним интересом. 

 

3. 

Када овлашћено лице школе (разредни старешина,секретар и др.) сазна или 

оцени да ученик (родитељ ученика)  има основа за остваривање неког права, упозориће 

га на то. 

 

4. 

Основна школа „Вожд Карађорђе“ у Нишу ће се старати да незнање и неукост 

ученика (родитеља ученика)  не буду на штету права која им по закону и другим 

правним актима који се примењују на територији Града Ниша  припадају. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Заштитник грађана примио је притужбу М.М из Ниша на рад Основне школе 

„Вожд Карађорђе“ (у даљем тексту: Школа) у којој је наведено да је притужитељ своје 

малолетно дете П.М. које је треће по рођењу дете у породици,  уписао у први разред 

Школе због организованог продуженог боравка за ученике првог и другог разреда у 

овој Школи. 

Притужиоц наводи да је крајем месеца јула 2019.године Школи доставио сву 

неопходну документацију која је од њега тражена, како би за своје треће дете у 

породици, остварио сва права (олакшице) која му по закону и припадају. 

Упркос чињеници да је у складу са позитивним прописима предвиђено да је 

услуга продуженог боравка бесплатна за треће дете у породици, притужилац истиче да 

је од стране ЈПУ “Пчелица“ Ниш, добио опомену да је у обавези да плати рачуне за 

септембар и октобар месец 2019.године, за услугу коју је користило његово дете. 

Притужилац сматра да је због пропуста у раду Школе, доведен у неравноправан 

положај и да му се на терет ставља обавеза, које је у складу са позитивним прописима, 

ослобођен. 
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Из приложених доказа притужиоца (Обавештење Секретара школе број 2393 од 

27.12.2019.године) проистиче да је ученик  П.М. био на списку  ученика  који бесплатно 

користе услугу ужине од септембра 2019.године. 

Заштитник грађана спровео је поступак контроле законитости и правилности рада 

Школе, па је на основу навода притужбе, изјашњења Школе број 2449 од 

25.03.2020.год, ЈПУ „Пчелица“ Ниш, број 3142 од 04.05.2020.год, и Секретаријата за 

дечију и социјалну заштиту број 1267/2020 од 15.06.2020.год, документације 

достављене уз притужбу, изјашњења и извештаје органа, утврдио следеће чињенично 

стање:  

 Приликом уписа свог сина П.М у први разред Школе притужиоц је био упознат 

да нема места у  продуженом боравку, и да ће његов син П.М. бити стављен на 

листу чекања.  

 Документација за остваривање права на бесплатну ужину, односно исхрану 

(оброк) у продуженом боравку доставља се Секретаријату за дечију и социјалну 

заштиту града Ниша најкасније до 15.-ог у месецу, што у овом, конкретном 

случају значи до 15.августа за наредни месец (септембар).  

 До 15.08.2020.године, ученик П.М., није био уписан у продужени боравак, али је 

могао да буде стављен једино списак за бесплатну ужину, са чиме је и био 

упознат М.М. 

 Ученик П.М., ни на који начин није могао да оствари право на бесплатан оброк 

за месец септембар у продуженом боравку, већ само на бесплатну ужину, јер 

подаци указују да није био уписан у продужени боравак Школе. 

 Школа даље наводи да је П.М. септембра 2019.год, ипак кренуо у продужени 

боравак, и да је притужилац М.М. потписао уговор са ЈПУ „Пчелица“ о 

коришћењу услуге оброка у продуженом боравку, о чему је био у обавези да 

обавести секретара школе. 

 Притужиоц се јавио секретару Школе новембра 2019.године, након добијене 

опомене о неплаћеним рачунима. По добијању сазнања, од стране притужиоца 

да је ученик П.М. у продуженом боравку, секретар Школе је изменио основ и 

послао неопходну документацију Секретаријату за дечију и социјалну заштиту. 

 ЈПУ „Пчелица“ Ниш, притужиоцу је издала рачуне за услуге исхране у 

продуженом боравку и то за месец септембар и октобар 2019.године. 

 ЈПУ „Пчелица“ Ниш врши ослобађање од плаћања родитеље деце, која користе 

услугу исхране у продуженом боравку, искључиво према списку који добија од 

Секретаријата за дечију у социјалну заштиту. На списковима који су достављени 

ЈПУ “Пчелица“ Ниш, за месец септембар и октобар 2019.године, ученика П.М 

кога је требало ослободити плаћања услуга исхране, није било. 

 Ученик П.М. се појављује на списку за месец новембар 2019.године и то под 

редним бројем 6, а што је дописано руком. За овај месец, како је наведено, 

кориснику услуге исхране у продуженом боравку нису фактурисане.  
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 Из наведених разлога, ЈПУ „Пчелица“ Ниш није имала основа да ослободи 

притужиоца плаћања наведених услуга. 

 ЈПУ „Пчелица“ Ниш, није у могућности да ретроактивно врши ослобађање од 

плаћања родитеље деце, која користе услуге исхране у продуженом боравку, 

нити је у могућности да то учини без учешћа и списка Секретаријата за дечији и 

социјалну заштиту, који доставља списак ученика који остварују право на 

бесплатну или регресирану исхрану у продуженом боравку. 

 У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији 

града Ниша („Службени лист града Ниша“ бр. 47/2019, 17/2020), право на 

бесплатну и регресирану исхрану остварује се на основу захтева родитеља, 

односно старатеља, са документацијом потребном за остваривање права. Захтев 

са потребном документацијом подноси се основној школи коју дете похађа. 

Овлашћено лице школе сачињава списак деце који се са приложеном 

документацијом доставља Градској управи Града Ниша – секретаријату 

надлежном за послове дечије заштите. Градска управа Града Ниша – 

секретаријат надлежан за послове дечије заштите, након провера спискова и 

приложене документације, спискове деце која имају право на бесплатну и 

регресирану исхрану, доставља школама и пружаоцу услуге исхране у 

продуженом боравку. 

 Школа је доставила списак деце са документацијом за оставаривање права на 

бесплатну ужину за месец септембар 2019.године. На том списку било је дете 

притужиоца. По достављању документације за остваривање права на бесплатну 

исхрану у продуженом боравку од стране школе, именовано дете је од новембра 

2019.године остварило право на бесплатну исхрану у продуженом боравку. 

*** 

Приликом утврђивања пропуста Школе и упућивања препорука овој установи, 

Заштитник грађана руководио се одредбама Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом на територији града Ниша („Службени лист града Ниша", бр. 66/2010, 71/2010, 

2/2012, 39/2017, 77/2018 и 18/2019) 
1
.  

Заштитник грађана је, сагледавши све околности и расположиве информације 

закључио да је дошло до пропуста у раду Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

због којих је притужиоцу нанет финансијски трошак којег би да је Школа предузела 

адекватне мере, био ослобођен у складу са позитивним прописима. 

Неспорна је чињеница да је дете притужиоца, треће дете у породици и да је са 

том чињеницом Секретар школе био упознат приликом уписа детета у први разред. 

Приликом уписа, притужилац је информисан да у продуженом боравку нема 

места и да ће његов син, ученик П.М., бити стављен на листу чекања. 

                                                             

1
Званични пречишћени текст - „Службени лист града Ниша бр.47/2019“ 
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С обзиром да дете притужиоца није одмах, приликом поласка у школу кренуло у 

продужени боравак, уместо на списак за бесплатну исхрану у продуженом боравку, 

стављено је на списак за бесплатну ужину које право је такође остварио као треће дете 

у породици. 

Пропуст Школе огледа се у чињеници да су све неопходни подаци о 

остваривању права на бесплатну ужину, а уједно и права на бесплатну исхрану у 

продуженом боравку, били познати секретару школе као и сазнање да је дете кренуло у 

продужен боравак  

Имајући у виду да је дете притужиоца већ било на списку деце за бесплатну 

ужину, да је потребну документацију секретар Школе доставио Секретаријату за дечију 

и социјалну заштиту, да је секретар Школе морао да има сазнање о томе када је дете 

притужиоца кренуло у продужени боравак, то је на њему и била обавеза да притужиоца 

упозна са поступком за остваривање предметног права, у смислу поновног подношења 

захтева за остваривање права на бесплатну и регресирану исхрану. 

 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, Заштитник грађана Града Ниша је 

применом члана 22.Одлуке о заштитнику грађана града Ниша („Службени лист града 

Ниша“ бр. 2/2011), заузео став као у диспозитиву и упутио препоруке Основној школи 

"Вожд Карађорђе“ из Ниша, у циљу отклањања утврђених пропуста у највећој могућој 

мери, унапређења рада установе и спречавања сличних пропуста у будућности. 

 

Ово Мишљење са препоруком биће објављено на званичној интернет страни 

Града Ниша у делу – Заштитника грађана, након уручења Основној школи "Вожд 

Карађорђе“ из Ниша. 

 

 

 

     ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА 

САЊА СТОЈАНЧИЋ c.p. 
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