На основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007), члана 9 став 4 Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'',
бр. 16/2002, 115/2005, 107/2009 и 107/2009 – одлука УС), члана 40 став 1 тачка 6 и члана 105
став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Сл. лист општине Кула'', бр. 7/2013),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 27. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ И ПОБОЉШАВАЊУ УСЛОВА ЗА
ЗАДОВОЉАВАЊЕ ОСНОВНИХ ПОТРЕБА ДЕЦЕ ПРИ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права на финансијску подршку породици са децом на
територији општине Кула, као и услови и начин њиховог остваривања.
Права на финансијску подршку породици са децом чине права родитеља и деце која се
установљавају ради подстицања рађања деце на територији општине Кула и побољшавања
услова за задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању.
ПРАВА НА ПОМОЋ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА

1)
2)
3)

Члан 2.
Права на помоћ у циљу подстицања рађања деце у смислу ове одлуке су:
Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете - беби пакет,
Право на матерински додатак незапосленој породиљи и
Право на новогодишњи поклон.
Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете - беби пакет

Члан 3.
Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете - беби пакет остварује мајка
детета под следећим условима:
1) Да је држављанин Републике Србије,
2) Да има пребивалиште на територији општине Кула најмање 12 месеци пре рођења детета,
3) Да мајка непосредно брине о детету.
Уколико мајка роди двоје или више деце, исплата новчане помоћи извршиће се за свако
рођено дете у том порођају.
Новчана накнада за новорођено дете исплаћује се једнократно у износу од 10.000,00
динара (десет хиљада динара).
Уколико мајка у једном порођају роди троје или више деце, исплата једнократне
новчане помоћи извршиће се за свако рођено дете у том порођају у износу једне просечне
зараде у Републици Србији без пореза и доприноса, исплаћене у месецу који предходи рођењу
детета.
Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете ако испуњава услове из става 1
овог члана, може остварити и отац детета, старатељ или усвојилац, ако мајка детета није жива,
ако је напустила дете или је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету,
као и у случају да мајка није држављанин Републике Србије.
Уз захтев за признавање овог права подносилац захтева прилаже:
1) Извод из матичне књиге рођених за дете,
2) Уверење о држављанству мајке (оца, старатеља или усвојиоца),
3) Фотокопију личне карте,
4) Уверење надлежног органа старатељства,
5) Пријаву пребивалишта за дете и
6) Фотокопију текућег рачуна.
Захтев за остваривање овог права подноси се Општинској управи Кула, најкасније до
навршена три месеца живота детета.
Право на матерински додатак незапосленој породиљи
Члан 4.
Право на матерински додатак незапосленој породиљи, остварује незапослена породиља
у трајању од 12 месеци за треће и свако наредно дете по реду рођења, у месечном износу од
10.000,00 динара (десет хиљада динара).

Члан 5.
Право на матерински додатак за треће и свако наредно дете по реду рођења остварује
незапослена мајка детета под следећим условима:
1) Да је држављанин Републике Србије,
2) Да има пребивалиште на територији општине Кула најмање 12 месеци пре рођења детета,
3) Да је мајка незапослена и
4) Да мајка непосредно брине о детету.
Уз захтев за признавање овог права, подносилац захтева прилаже:
1) Изводе из матичне књиге рођених за сву децу,
2) Уверење о држављанству мајке,
3) Потврда о незапослености од Националне службе за запошљавање,
4) Фотокопија личне карте,
5) Уверење надлежног органа старатељства,
6) Пријава пребивалиштва за децу и
7) Фотокопија текућег рачуна.
Захтев за остваривање овог права подноси се Општинској управи Кула најкасније до
навршена три месеца живота детета.
Новогодишњи поклон
Члан 6.
Прво рођено дете у општини Кула у новој години, стиче право на новогодишњи поклон,
под условом да мајка детета има пребивалиште на територији општине Кула.
Новогодишњи поклон за прво рођено дете се исплаћује у висини просечне месечне
зараде без пореза и доприноса, исплаћене у општини Кула у месецу који предходи рођењу
детета.
ПРАВА НА ПОМОЋ ПРИ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Члан 7.
Права на помоћ при образовању и васпитању у смислу ове одлуке су:
Право на бесплатан и регресиран боравак деце у предшколској установи,
Право на бесплатну ужину,
Право на регрес трошкова превоза ученика и студената са подручја општине Кула,
Регресирање трошкова превоза деце са посебним потребама
Право на регрес трошкова смештаја ученика у домовима
Ученичке награде
Годишња награда за успех у студирању,
Право на личног пратиоца детета.
Право на бесплатан и регресиран боравак деце у предшколској установи

Члан 8.
Право на бесплатан боравак деце у предшколској установи остварује родитељ,
старатељ, односно хранитељ:
1) Детета из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној
заштити, уз решење о признатом праву издато од стране Центра за социјални рад;
2) Детета са посебним потребама, уз решење општинске интерресорне комисије;
3) Детета без родитељског старања, уз потврду Центра за социјални рад;
4) Деце из ромских породица која похађају обавезни припремни предшколски програм полудневни боравак;
Право на регресиран боравак деце у предшколској установи у висини 10% од
економске цене по детету остварује родитељ, старатељ, односно хранитељ:
1) Детета из породице самохраног родитеља, уз извод из матичне књиге умрлих;
2) Трећег и сваког наредног детета по реду рођења и детета другог реда рођења - близанци
(близанци друго и треће дете), уз изводе из матичне књиге рођених за сву децу који бораве у
полудневном или целодневном боравку.
Захтев за остваривање овог права, родитељ подноси Општинској управи Кула, Одељењу
за друштвене делатности.

Право на бесплатну ужину
Члан 9.
Право на бесплатну ужину имају деца која похађају основну школу на територији
општине Кула, и то:
1) Деца са посебним потребама, без обзира на материјални положај породице, уз решење
општинске интерресорне комисије;
2) Деца из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној
заштити, уз решење о признатом праву издато од стране Центра за социјални рад;
3) Деца из породице самохраног родитеља, уз извод из матичне књиге умрлих;
4) Деца без родитељског старања, уз потврду Центра за социјални рад;
5) Треће и свако наредно дете по реду рођења и дете другог реда рођења - близанци (близанци
друго и треће дете), уз изводе из матичне књиге рођених за сву децу;
6) Деца из ромских породица;
Право на бесплатну ужину имају лица из став 1. овог члана када похађају и посебан
облик образовно-васпитног рада са ученицима - продужени боравак.
Захтев са потребном документацијом подноси се основној школи коју дете похађа.
Овлашћено лице школе сачињава списак деце који, са приложеном документацијом,
доставља надлежном органу управе најкасније до 15. у текућем месецу за остваривање права
на бесплатну ужину у наредном месецу.
Права на регрес трошкова превоза ученика и студената са подручја општине Кула
Члан 10.
Право на регрес трошкова превоза ученика и студената могу остварити ученици
средњих школа и студенти са пребивалиштем, односно боравиштем у насељеним местима
општине Кула, који средњу школу, односно високу школу или факултет редовно похађају.
Регресирање трошкова превоза ученика средњих школа
Члан 11.
Право на 100 % регреса трошкова превоза ученика средњих школа са подручја општине
Кула који свакодневно путују од места становања до места где се налази средња школа,
остварују:
1) Ученици из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној
заштити, уз решење о признатом праву издато од стране Центра за социјални рад;
2) Ученици из породице самохраних родитеља, уз извод из матичне књиге умрлих;
3) Ученици без родитељског старања, уз потврду Центра за социјални рад;
4) Треће и свако наредно дете по реду рођења, уз извод из матичне књиге рођених за сву децу;
5) Ученици из ромских породица.
Захтев за признавање овог права подноси се Општинској управи Кула - Одељењу за
друштвене делатности, уз горе наведену докуметнацију, у зависности од категорије, као и
потврду о упису у школу, фотокопију сведочанства из претходне године, фотокопију личне
карте једног од родитеља и фотокопију текућег рачуна.
Ученици који користе услуге дома или приватног смештаја ван територије општине Кула,
а испуњавају горе наведене услове, ова повластица утврђује се у висини четири повратне
викенд карте, уз достављање потврде из дома или давање изјаве од стране родитеља о
коришћењу приватног смештаја.
Члан 12.
Право на 100 % регреса трошкова превоза ученика средњих школа са подручја општине
Кула имају ученици средњих школа са подручја општине Кула који имају пребивалиште на
територији општине Кула и који похађају средњу школу, чије је седиште на територији општине
Кула.
Захтев за признавање овог права подноси се Општинској управи Кула - Одељењу за
друштвене делатности, уз потврду о упису у школу, фотокопију сведочанства из претходне
године, фотокопију личне карте једног од родитеља и фотокопију текућег рачуна.
Ученици који користе услуге смештаја у ученичком дому или услуге приватног смештаја
на територије општине Кула, а испуњавају горе наведене услове, ова повластица утврђује се у
висини четири повратне викенд карте, уз достављање потврде из дома или давање изјаве од
стране родитеља о коришћењу приватног смештаја.

Регресирање трошкова превоза студената
Члан 13.
Право на регрес трошкова превоза за две повратне викенд карте месечно имају студенти
самохраних родитеља под условом да имају пребивалиште на подручју општине Кула и први
пут уписују годину студија.
Уз захтев се прилаже:
1) Потврда са факултета да су први пут уписали годину;
2) Извод из матичне књиге умрлих;
3) Фотокопију личне карте и
4) Фотокопију текућег рачуна.
Регресирање трошкова превоза деце са посебним потребама
Члан 14.
Право на накнаду трошкова превоза за децу до 18 година старости које користи услуге
логопеда, сурдолога, тифолога или дефектолога признаје се у висини две повратне аутобуске
карте у току недеље.
Право из став 1. овог члана признаје се за услуге из став 1. овог члана које се користе
на територији општине Кула.
Уколико се услуге из става 1. овог члана не пружају на територији општине Кула због
чега је корисник принуђен да исте користи на територији друге општине, признаће му се право
на две повратне аутобуске карте у току недеље.
Право из став 1. овог члана признаје се и пратиоцу детета.
Захтев за признавање овог права подноси се Општинској управи Кула - Одељењу за
друштвене делатности, уз доказ о потреби коришћења услуге, копију личне карте једног од
родитеља и фотокопију текућег рачуна.
Регресирање трошкова смештаја ученика у домовима
Члан 15.
Право смештаја у ученичким домовима остварују ученици из породица које имају право
на новчану социјалну помоћ, из породице самохраних родитеља, из породица са трећим и
сваким наредним дететом по реду рођења и из ромских породица, које имају пребивалиште на
територији општине Кула, а не користе право на регресирани превоз.
Ученичке награде и годишња награда за успех у студирању
Члан 16.
За ученике који су постигли изузетне резултате на окружним, републичким и
међународним такмичењима и за студенте, који на студијама постижу високе просечне оцене,
предвиђена су средства за награђивање у виду ученичких награда и годишње награде за успех
у студирању.








Ученичке награде
Члан 17.
Право на једнократно награђивање остварују ученици основних и средњих школа, који
су у протеклој школској години освојили прво, друго или треће место у појединачној
конкуренцији, на окружном (регионалном), републичком или међународном такмичењу које
организује Министарство просвете Републике Србије или Покрајински секретаријат за
образовање Војводине, и то:
1. Окружно (регионално) такмичење:
1 место ... 20 % од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године,
2 место ... 15 % од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године,
3 место ... 10 % од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године.
2. Републичко и међународно такмичење:
1 место ... 30 % од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године,
2 место ... 25 % од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године,
3 место ... 20 % од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године.
Ако у току школске године ученик освоји једно од прва три места из истих наставних
предмета на два или три нивоа такмичења из става 1 овог члана, припада му право у износу из
став 1 овог члана које је за њега повољније.

1)
2)
3)
4)

Уз захтев за признавање права на ученичке награде, подносилац захтева прилаже:
Фотокопију дипломе о освојеном првом, другом или трећем месту,
Фотокопију првог и другог листа ђачке књижице,
Фотокопију личне карте једног од родитеља,
Фотокопију текућег рачуна родитеља (или ученика).
Годишља награда за успех у студирању

Члан 18.
Право на годишњу награду успех у студирању остварују студенти који:
1) Се финансирају из буџета Републике Србије,
2) У току студија остварују најмање 240 ЕСПБ,
3) Имају пребивалиште на територији општине Кула најмање 12 месеци пре расписивања
конкурса,
4) Први пут уписују годину студија,
5) Који су остварили најмање просечну оцену 9 (девет) у претходним годинама студија (збирно
за све године студирања).
Право на годишњу награду из став 1 овог члана не остварују студенти прве године и
апсолвенти.
Изузетно, ученици средњих школа који су проглашени за „Ђака генерације“ стичу право
на годишњу награду за прву годину студирања, под истим условима као и студенти који
испуњавају услове из став 1 овог члана. Уз захтев дужни су да доставе доказ – диплому или
други акт издат од надлежног органа школе да су проглашени за ђака генерације и доказ о
пребивалишту - фотокопију личне карте или друге исправе која потврђује тражену чињеницу и
потврду - уверење факултета о упису на студије.
Уз захтев за признавање права на годишњу награду студенти прилажу:
1) Фотокопију индекса (уз увид службеног лица у индекс),
2) Уверење са факултета о уписаној години редовних студија и са просечном оценом у току
студирања,
3) Фотокопију личне карте подносиоца захтева,
4) Фотокопију текућег рачуна.
Члан 19.
Висина средстава за исплату годишње награде студентима одређује се посебним актом
Председника општине, за сваку школску (буџетску) годину, у складу са расположивим
средствима у буџету општине и бројем корисника годишње награде.
Годишња награда исплаћује се у две годишње рате у марту и септембру на текући рачун
студента или другог лица по овлашћењу студента.
Члан 20.
Право на личног пратиоца дететета обезбеђује се ради лакшег функционисања и
комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада у предшколској
установи или образовно-васпитног рада у школи.
Право на личног пратиоца остварује се на основу мишљења Интерресорне комисије на
основу кога овлашћени пружалац услуга социјалне заштите обезбеђује ово право кориснику
сагласно правилима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите.
Члан 21.
Права на помоћ обухваћена овом одлуком остварују се у поступку пред Општинском
управом Кула - Одељењем за друштвене делатности, као првостепеном органу.
Самохрани родитељ, у смислу ове одлуке, јесте родитељ који са дететом/децом живи у
једнородитељској породици, односно ако је други родитељ умро, проглашен за умрлог или је у
току поступак за проглашење несталог родитеља за умрлог.
Одељење за друштвене делатности Општинске управе Кула обављаће све техничке и
административне послове у вези остваривања права из ове одлуке.
Општинско веће општине Кула у управном поступку решава у другом степену о правима
из ове Одлуке.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о финансијској подршци
породици са децом и побољшању услова за задовољавање основних потреба деце при
образовању и васпитању ("Сл. лист општине Кула", бр. 24/2017).
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Кула", а примењује се од 1. јануара 2018. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
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