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Нови Сад

OПШТИНА СЕНТА
н/р председника општине

Покрајински омбудсман, на основу члана 33 став 1 алинеја 2 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинском омбудсману („Сл. лист АПВ“ бр. 23/02, 5/04, 16/05, 18/09-промена назива акта) упућује
Мишљење

Председник општине начинио је пропуст у раду јер је приликом расподеле средстава путем конкурса
за финансирање пројеката-програма рада удружења у Општини Сента из области социјалне заштите,
донео одлуку о избору пројекта Удружења „Реч живота Србија“ и закључио Уговор о финансирању
трошкова пројекта Енглески дневни летњи камп за децу (програм „Египатске приче“), иако се радило
о пројекту који се не може сврстати у област социјалне заштите. Ова неправилност је довела до
ненаменског трошења средстава опредељених за социјалну заштиту.
Председник општине начинио је пропуст у раду јер је закључио уговор о финансирању трошкова
наведеног пројекта иако је из приложеног материјала могао да закључи да програм поред учења
енглеског језика и других садржаја, предвиђа и часове религијског, односно библијског садржаја,
занемарујући при томе чињеницу да се ради о мешовитој школи коју похађају деца различите
националности и вероисповести којој је у оквиру редовне наставе већ омогућено да похађају и
часове веронауке.
Поред наведених пропуста родитељи деце, учесника кампа су доведени у заблуду огласима и
брошурама о кампу који нису садржали информацију о томе да програм предвиђа и религијске
садржаје.
Председник општине пропустио је да након добијене информације о притужбама грађана које су
упућене Покрајинском омбудсману, у складу са чланом 8 Уговора о финансирању трошкова пројекта
Удружења „Реч живота Србија“, од носилаца пројекта тражи извештај, односно изјашњење о
наводима из представки.
Мишљење се објављује на интернет страници Покрајинског омбудсмана.

Образложење
Покрајинском омбудсману представком се обратила анонимна група родитеља из Сенте у којој је изнела
притужбе на рад Општине Сента и Основне школе „Стеван Сремац“, односно радне јединице ове школе
„Спомен школе“ у Сенти.
У представци се наводи да су Удружењу „Реч живота Србија“ у 2013. години на јавном конкурсу за
финансирање пројеката-програма удружења у Општини Сента додељена средства за финансирање
програма, који је био другачије природе од оне која је представљена родитељима и деци. Наиме, према
тврдњама родитеља наменска средства општине одобрена су за реализацију програма „Египатске приче“,
а који је родитељима представљен као камп у којем ће деца учити енглески језик. Камп је организован у
„Спомен школи“, радној јединци Основне школе „Стеван Сремац“ у Сенти (што потврђује и приложен
промотивни материјал, односно брошуре о кампу), али према тврдњама родитеља активности су биле
другачије од оних које су назначене у програму, те да је програм био претежно религијског садржаја.
Због тога су сматрали да су доведени у заблуду, јер се већина родитеља сагласила са учешћем деце у
кампу да би учила енглески језик.
Покрајински омбудсман је спровео поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и
околности на које је указано представком, сагласно чл. 20 став 1, члану 24 став 1 и члану 28 Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману („Сл. лист АПВ“ бр. 23/02, 5/04, 16/05, 18/09-промена
назива акта) те је од Општине Сента затражено изјашњење о томе који су били критеријуми за доделу
средстава, конкретно за финансирање програма Удружења „Реч живота Србија“, да ли је уговором
између председника општине и удружења био утврђен садржај програма, уколико јесте како је гласио
(тражено је да се наведе детаљан опис активности, трајање и план активности, циљеве, образложење
програма, који су резултати програма и сл.), те да ли је извршена контрола коришћења спровођења
програма и додељених средстава. Покрајински омбудсман обратио се и Основној школи „Стеван Сремац“
у Сенти захтевом за доставу информације о томе по ком основу је омогућена реализација програма
Удружења „Реч живота Србија“ у радној јединици школе „Спомен школи“, да ли је директор школе дао
сагласност за то, односно да ли је потом евентуално контролисао начин коришћења просторија па и
садржине програма.
Основна школа „Стеван Сремац“ у Сенти је доставила изјашњење број 166/2013-2 од 09.09.2013. године
у којем је потврђено да је у Основној школи „Стеван Сремац“ у Сенти одржан камп под називом
„Египатске приче“ у организацији Удружења грађана „Реч живота Србија“ уз сагласност директора.
Председник удружења је директорки школе усмено изнео садржај програма кампа енглеског језика и
тада је било речи и о свакоднедневном одржавању библијског часа од 15 минута дневно. Детаљи
програма са контакт телефоном наведени су у промотивном материјалу, који су подељени родитељима и
преко којег су родитељи могли да дођу до више информација. Директорка школе је у неколико наврата

посетила камп и била задовољна радом. У изјашњењу стоји и да се школи није обратио ниједан родитељ
са примедбама на рад у кампу, ни усмено нити писмено.
Из изјашњења Општине Сента број 016-50/2013/II од 10.09.2013. године и приложене документације
могло се закључити да је Општина Сента са Удружењем „Реч живота Србија“ 29.04.2013. године
закључила Уговор о финансирању трошкова пројекта Енглески дневни летњи камп за децу (програм
„Египатске приче“) заведеним под бр. 401-5/2013-II-7 и да је председник општине као потписник
уговора био упознат са целокупним програмом удружења, који је предвиђао и одржавање часова
библијског садржаја. Према тврдњама из одговора, општина Сента није примила ниједну притужбу
родитеља на рад удружења или општине, како током одржавања кампа па све до данас, а која би могла
бити повод за предузимање одређених радњи од стране председника општине, у складу са чланом 8
наведеног уговора. Овом одредбом је предвиђено да председник општине Сента има право да од
подносиоца пријаве, ако за то постоји потреба, захтева додатну документацију и информацију, што би у
конкретном случају био захтев за достављањем извештаја о реализацији програма, имајући у виду да
постоје притужбе на сам програм.
Имајући у виду чињеницу да је Покрајинском омбудсману упућена притужба родитеља на рад свих
актера који су дозволили да се одржи камп са претежно религијским садржајем, те да су и општина и
школа о томе обавештени, Покрајински омбудсман је затражио допуну изјашњења од свих актера,
захтевом да се достави информација о томе да ли је председник општине Сента након обраћања
родитеља Покрајинском омбудсману, о чему је информисан, поступао у складу са чланом 8 Уговора о
финансирању трошкова пројекта Удружења „Реч живота Србија“, односно тражио додатно изјашњење.
Уколико није, упућен је захтев да без одлагања то учини и затражи додатну документацију и
информацију о томе шта су конкретно деца учила у кампу, да ли су учили о темама или имали активности
религијског садржаја и у којој мери, као и на који начин су родитељи били упознати са чињеницом да ће
у кампу бити и учења о религијским садржајима (узимајући у обзир да су били обавештени о програму
кампа преко брошура у којима није било детаљно наведен садржај програма).
Општина Сента је доставила допуну изјашњења 21.11.2013. године са целокупном докуметанцијом у
вези са финасирањем трошкова пројекта “Енглески дневни летњи камп за децу” корисника средстава
Удружења “Реч живота Србија”. Детаљном анализом приложене документације и релевантних правних
прописа у предметној области, Покрајински омбудсман је утврдио да је у одабиру, финансирању и
реализацији овог пројекта било пропуста.
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Марија Кордић

