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Нови Сад

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) Општини Темерин упућује следеће

МИШЉЕЊЕ

Општина Темерин није посветила довољно пажње уређивању питања
доношења подстицајних мера за развој и напредовање ученика редовних
основних школа који су надарени за стицање одређене вештине
(талентованих ученика), а нису у могућности да због додатних трошкова,
као што су трошкови превоза до школа, похађају основне школе у чијем
школском плану и програму јесте развој њиховог талента и постизања
успеха на одређеном пољу.
Иако је на територији Општине Темерин евидентан већи број талентоване
деце, ова јединица локалне самоуправе није поступала у складу са општим
приниципима образовања и васпитања које прописује Закон о основама
система образовања и васпитања. Систем образовања и васпитања мора да
обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнако право и доступност
образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола,
социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту
боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања,
тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама и да,
истовремено обезбеди и једнаке могућности за образовање и васпитање на
свим нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу са потребама и
интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за промене,
настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог
живота.
У циљу обезбеђења потребне подршке за развој
талентоване деце Покрајински омбудсман упућује

и

напредовање

Предлог
Општини Темерин да размотри предузимање одговарајућих мера, међу које
спада издвајање финансијских средстава за регресирање трошкова превоза
ученика који поред редовне основне школе, похађају и другу основну
школу, као што је основна балетска или музичка школа. Због малог броја
основних балетских (3 у РС) и музичких школа на територији Републике
Србије многи талентовани ученици нису у могућности да похађају овај тип
школе, јер су школе удаљене од места пребивалишта ученика, а родитељи
нису у могућности да финансирају трошкове превоза своје деце. Општина
Темерин не финансира ове трошкове и на тај начин не чини доступним
овај вид образовања и васпитања и не подстиче талентовану децу.
Први корак јесте да се утврди број деце која имају пребивалиште на
територији општине, а похађају поред редовне основне школе додатно и
неку другу основну школу (основну балетску или музичку школу).
Потребно је да се приликом планирања буџета за наредну годину издвоје
наменска средства за регресирање трошкова превоза ових ученика, а да се
до тада размотри могућност формирања посебног фонда за талентовану
децу, односно закључи уговор са јавним саобраћајним предузећем којим би
се утврдили попусти за ученике који похађају основну балетску или
музичку школу, уз приказ ђачке књижице.
На овај начин јединица локалне самоуправе би поступала у складу са
општим приниципима образовања и васпитања које прописује Закон о
основама система образовања и васпитања, а пре свега би поступала у
најбољем интересу ове групе деце.
Ово мишљење по уручењу Општини Темерин биће објављено на Интернет
страници Покрајинског омбудсмана.

Образложење
Покрајинском омбудсману представком се обратила Г. К.-К. из Бачког Јарка,
мајка дванаестогодишње девојчице В. К.-К. у којој наводи да је њена ђерка
редован ученик Основне школе „______ _____“ у Бачком Јарку и Балетске школе у
Новом Саду. Пошто њена ћерка, због похађања наставе у Балетској школи сваки
радни дан путује у Нови Сад, а пред годишњи концерт и шест дана у недељи,
подноситељка представке се обраћала Општини Темерин молбом да се њеној

ђерки рефундирају путни трошкови, односно да јој се омогући право на
бесплатан превоз на релацији Бачки Јарак-Нови Сад.
Општинско веће Општине Темерин је 27.09.2013. године дописом бр. 06-1/2013020-263-01 обавестила подноситељку представке да у буџету општине нису
планирана средства за наведене намене и да нема могућности да се удовољи
њеној молби.
Покрајински омбудсман је упутио захтев за изјашњење Општини Темерин о томе
да ли локална самоуправа учествује у финансирању трошкова превоза ученика и у
којим случајевима.
У изјашњењу Општина Темерин се наводи да учествује у финансирању трошкова
превоза ученика који су на редовном школовању средњег образовања, а остварују
право на дечији додатак у току школске године, као и ученика који похађају
прилагођен предшколски и основношколски програм, односно дневни боравак,
све у складу са Одлуком о социјалној заштити на територији општине Темерин
(„Сл. лист општине Темерин бр. 9/11“). Наглашавају да мимо ове подршке,
Општина Темерин у буџету за 2014. године није планирала средства за
рефундацију путних трошкова ученика који похађају основну школу на подручју
Општине Темерин.
Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) прописано је да систем образовања и васпитања мора
да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнако право и доступност
образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола,
социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка,
односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи
у развоју и инвалидитета, као и по другим основама. Истовремено и једнаке
могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и
васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих,
без препрека за промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање
током целог живота.
Према Закону о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013)
делатност основног образовања и васпитања обавља основна школа и то основна
школа, основна школа за образовање одраслих, основна музичка школа, основна
балетска школа, основна школа за ученике са сметњама у развоју. Основно
образовање и васпитање обавезно је и остварује се у складу са законом.
На основу цитираних одредби може се утврдити да похађање основнe балетске
школе није обавезно, међутим имајући у виду опште приниципе и циљеве у

образовном систему које прописује Закон о основама система образовања и
васпитања, као и најбољи интерес деце Покрајински омбудсман је заузео став
који је наведен у Мишљењу.

ЗАМЕНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ
ОМБУДСМАНА
Марија Кордић

