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ОПШТИНА БЕОЧИН
Општинско веће
Светосавска 25
БЕОЧИН

Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману притужбом се обратила С.Д. из Б. у
којој је изразила незадовољство спровођењем и коначном одлуком по конкурсу од
21.09.2015. године за доделу стипендија ученицима средњих школа ромске националности.
Након спроведеног поступка по притужби Покрајински омбудсман није нашао да је у раду
Комисије за доделу стипендије ученицима Општине Беочин било неправилности.
Ипак, уочено је да је према Одлуци о стипендирању ученика и студената ромске
националности („Сл. лист Општине Беочин“, бр. 8/14) једини критеријум за доделу
стипендије ученицима средњих школа остварена просечна оцена у току школовања, и то
неовисно о томе да ли се ради о успеху оствареном у основној школи (уколико конкурише
ученик који је тек уписао први разред средње школе) или у средњем образовању. Поменути
критеријум као такав није споран. Међутим, Покрајински омбудсман је става да би у циљу
остваривања сврхе стипендирања као мере ученичког стандарда којом се обезбеђују додатни
услови за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и подстиче стицање
образовања, друштвена укљученост и свестрани развој личности ученика у пуном обиму,
потребно прописати додатне критеријуме на основу којих се врши одабир ученика средњих
школа којима ће се доделити стипендија. Такав критеријум би могао да буде нпр,
материјална ситуација породице из које долази ученик/кандидат.
Сходно наведеном, након утврђивања свих релевантних чињеница и околности, на
основу члана 4. став 2. и члана 17. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском
заштитнику грађана – омбудсману (''Службени лист АПВ“, број 37/2014, 40/2014 и 54/2014),
у циљу побољшања и унапређења стања у области заштите и остваривања људских права, а
посебно са аспекта остваривања и заштите права детета, Покрајински заштитник грађанаомбудсман упућује Општинском већу Општине Беочин следеће
МИШЉЕЊЕ
Покрајински заштитник грађана-омбудсман сматра да нису исцрпљене све
могућности за утврђивање критеријума који би допринели оптималном одабиру ученика
средњих школа којима ће се доделити стипендија, те би било пожељно да се Одлука о

стипендирању ученика и студената ромске националности („Сл. лист Општине Беочин“, бр.
8/14) преиспита и евентуално допуни проширивањем броја критеријума по којима се врши
рангирање кандидата за доделу стипендије.
Ово мишљење објавиће се на интернет презентацији Покрајинског заштитника
грађана-омбудсмана.
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