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Нови Сад

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
Управном одбору

Павла Симића 9
Нови Сад

Покрајинском омбудсману представком се обратио А. А., фотограф из Новог
Сада тврдећи да више од 15 година сарађује са Предшколском установом
„Радосно детињство“ фотографишући децу. У представци је изнео притужбу на
то да је руководство Установе одбило да прихвати његову понуду да снизи цену
услуге фотографисања деце.
Покрајински омбудсман затражио је изјашњење Предшколске установе у вези са
наводима представке, односно о томе да ли је спроведен поступак јавних набавки
услуга фотографисања деце у овој години, односно на који начин и уз које
критеријуме је вршен одабир понуђача – фотографа, која врста уговора је
закључен са лицима чије су понуде прихваћене и да ли је у одлучивање био
укључен Савет родитеља Предшколске установе.
Према наводима изјашњења, подноситељ представке усмено је понудио
директору и помоћнику директора Установе да знатно снизи цену по једној
фотографији, али је његов предлог одбијен пошто је заузет став да то не би било
коректно према осталим фотографима са којима Установа има закључен уговор и
који своје услуге наплаћују по утврђеној цени.
Из изјашњења произлази да услове под којима се закључује уговор са
понуђачима услуга – фотографима дефинише Колегијум установе, као и да се за
поменуте услуге не спроводи поступак јавне набавке будући да је реч о
алтернативним услугама које плаћају родитељи.
Имајући у виду наведено, а узимајући у обзир управо чињеницу да су корисници
услуга фотографисања деца која похађају Установу, а посредно и њихови
родитељи, Покрајински омбудсман упутио је директору Предшколске установе

„Радосно детињство“ мишљење да је неопходно да у одлучивању о
критеријумима и избору понуђача ове и сличних услуга буду укључени
родитељи. Сходно томе, Покрајински омбудсман препоручио је Предшколској
установи „Радосно детињство“ да статутом Установе, уколико то није учињено,
ближе уреди ово питање у складу са одредбом члана 58 став 5 тачка 11 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013).
Истовремено, Покрајински омбусман указао је и на то да је увидом у интернет
страницу Установе утврдио да на њој није објављен статут Установе, а имајући у
виду да је реч о јавном документу, предлoжио је овој установи да то учини.
Предшколска установа „Радосно детињство“ обавестила је дописом од 07.07.2014.
године Покрајинског омбудсмана о томе да је Статуом ове установе уређена
надлежност Савета родитеља у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и да овај саветодавни орган установе функционише на
три нивоа:
1. Савет родитељ објекта
2. Савет родитеља Педагошке јединице
3. Савет родитеља установе – Централни савет родитеља
Из овог обавештења произлази да су родитељи, самим тим што Статут предвиђа
могућност да Савет родитеља одлучује на три нивоа, донели одлуку и у случају
избора фотографа. Истовремено, поновљено је да неопходне услове под којима
се закључује уговор са понуђачима услуга – фотографима дефинише Колегијум
установе.
У обавештењу је указано на то да је Установа објавила Статут на својој интернет
страници у складу са препоруком Покрајинског омбудсмана.
Покрајински омбудсман је увидом у Статут Предшколске установе утврдио да
овим правним актом није прецизније уређено да Савет родитеља разматра
питања, или учествује у поступцима избора понуђача алтернативних услуга које
плаћају родитељи. Мишљење Покрајинског омбудсмана је да родитељима, као
корисницима ових услуга, треба да буде омогућено да учествују у одлучивању о
условима и критеријумима одабира понуђача (не само овог). Сходно томе,
Покрајински омбудсман предлаже Управном одбору Предшколске установе
„Радосно детињство“ у Новом Саду, као органу управљања који доноси статут, да
искористи законску могућност да општим актом Установе ближе уреди ово
питање.
Молимо вас да орган размотри овај предлог, те да након седнице Управног
одбора о својој одлуци по предлогу, у року од 15 дана од дана одржавања
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седнице, обавестите Покрајинског омбудсмана о активностима и мерама које
ћете евентуално предузети поводом наведеног предлога.

С поштовањем,

ЗАМЕНИЦА
ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА

Марија Кордић
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