ИНТЕРВЈУ

ДРАГАНА ПОТПАРА, РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У СУСРЕТ ГРАЂАНИМА

•Одлука о финансијској подршци породици са децом обухвата пуно права за која
локална самоуправа издваја око 90 милиона динара

У

циљу приближавања грађанима Одлуке о финансијској подршци породици с децом и правима која
произилазе из ње разговарали смо са Драганом Потпаром, руководиоцем Одељења
за друштвене делатности Општинске
управе.
Ваше Одељење обавља један обиман
посао и у сталном је контакту са
најугроженијим категоријама грађана.
Која су све то права која грађани могу
да остваре на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом?
-Одељење за друштвене делатности Општинске управе Кула, субјективна ћу бити
па рећи да је то једно од најбољих одељења, не захваљујући само нама већ и пословима којима се бавимо, јер смо ми
Одељење које у сваком моменту и сваком
својом услугом излази у сусрет грађанима,
поготово породицама са децом. Због тога и
сматрамо да је наша Одлука о финансијској
подршци породици с децом, условно
речено врло слабо излекрамирана и сматрам да грађани нису довољно информисани, без обзира што се она може
прочитати и на сајту општине. Стога смо и
одлучили да грађанима на овај начин приближимо поменуту Одлуку.
Одлука о финансијској подршци породици
са децом обухвата пуно права за која локална самоуправа издваја око 90 милиона
динара. Подсетила бих грађане само на
нека од тих права. То су пре свега, право
на накнаду за свако рођено дете – 10.000
динара, право на матерински додатак за
сваку незапослену породиљу који износи
такође, 10.000 динара, право на бесплатан
боравак у Предшколској установи деце из
социјално угрожених породица које примају социјалну помоћ, из ромских породица, треће и свако наредно дете и деца
самохраних родитеља. Деца из поменутих
категорија породица добијају и бесплатну
ужину и продужени боравак у школама које
га имају (основне школе „Иса Бајић“, „Петефи бригада“, „Петро Кузмјак“ и „Вук Ка-
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раџић“).
У општини Кула је ангажовано и 21 лице
које ради на пословима персоналних асистената за децу којима то право припада
према Решењу надлежне Комисије. На ово
право нас не обавезује Закон то радимо искључиво према општинској Одлуци. Деца
која имају персоналног аситента имају и
бесплатан боравак у вртићу, продуженом
боравку, бесплатну ужину, уџбенике...
Једно од важних права је бесплатан,
као и регресиран превоз за ученике
средњих школа. Било је доста полемике у вези са бесплатним превозом.
Да ли је он испунио циљ, а то је већи
број ученика у нашим средњим школама?
-Важно право које произилази из Одлуке о
финансијској помоћи породици с децом је
и обезбеђивање бесплатних путних трошкова за средњошколце чије је пребивалиште на територији општине Кула и који
похађају једну од средњих школа у нашој
општини. Многи су нас прозивали за ово
право које је, како су рекли, дискриминишуће у односу на друге школе. Међутим, ми
смо на овај начин стимулисали децу из
наше средине да се уписују у наше школе
чиме смо допринели да школе раде нормално, да наставници и професори имају
пун фонд часова, а што је допринело очувању њихових радних места.
То не значи да ми не помажемо ученицима
који путују у неку од средњих школа ван
кулске општине. Напротив, породице, односно ученици који припадају једној од категорија које сам поменула и користе, због
свог социјалног статуса неки вид социјалне
помоћи, имају право на регресиран превоз.
Посредством Одлуке о финансијској подршци породици с децом и Одлуке Министарства финансирамо и боравак деце у
„Плавој птици“, службу геронтодомаћица
Дома за старе, а преко Центра за социјални рад се финансирају исплате једнократне помоћи, као и Саветовалиште за
брак и породицу.

СТИПЕНДИЈЕ

Из општинског буџета је исплаћена и девета рата за стипендирање
најбољих
студената у општини Кула.
Месечна стипендија за 65
најбољих студента износи
6.000 динара. За ове намене је
за 10 рата укупно издвојено
3.900.000,00 динара. Исплата
из општинског буџета за студенте свих профила са најмањом просечном оценом 9 у
претходној години студија
врши се редовно током 2016.
године.
Посао је обиман. Однедавно грађани
имају право да захтевају да им обезбедите тражена документа, као што су

Кулска комуна

извод из матичне књиге рођених,
држављанство, разне потврде. Да ли
вам тај додатни посао отежава рад и да
ли грађани користе ову могућност?
-Тачно је да је посао преобиман али стижемо све да урадимо. Према новом Закону
о општем управном поступку, односно
неким његовим деловима, који су ступили
на снагу 8. јуна ове године, грађани више
не морају сами да прикупљају документацију – извод из матичне књиге рођених,
држављанство, разне потврде итд. Грађани
имају могућност да доласком на шалтер потпишу изјаву да желе да то урадимо уместо
њих. Звучи невероватно да, иако су се грађани жалили на преобимну документацију
и време које им је потребно да је прикупе,
нико ову могућност не користи, већ и даље
сами прикупљају документа.

ПОТВРДЕ ДО 31.
ОКТОБРА

Одељење за друштвене делатности општине Кула обавестило је кориснике дечијег
додатка да су дужни да до 31.
октобра ове године доставе
школске потврде уз важећа решење о праву на дечији додатак
Корисници дечијег додатка
школске потврде треба да доставе у Услужни центар, шалтери 3. и 4. Радно време је од 8
до 14 часова.
Позивам грађане да искористе ово право и
омогуће служби да сва документа прибави
за њих. То је нама додатни посао али то је
и наша обавеза, јер ми смо ту да грађанима
олакшамо, а не они нама. У наредном периоду нас очекују нови конкурси – за студентске стипендије и кредите, конкурс за
најбоље студенте и ученике основних и
средњих школа, затим овере за студентске
и средњошколске домове, па ученике и њихове родитеље позивам да искористе ову
могућност.
Имамо занимљиву ситуацију у вези са
енергетски заштићеним купцем. То су такође послови које ми радимо према Уредби
Министарства и где треба велико број документације прикупити да би грађани
остварили овај статус и олакшице. То су
углавном наши најстарији суграђани, социјално угрожени и сами. Мислим да по
овом основу нико није поднео захтев да му
наша служба обезбеди тражена документа.
Наши службеници их обавештавају за ову
могућност али се они опредељују да сами
прикупе документа, јер се боје да неће испоштовати рокове. Лакше је нама да се обратимо и да добијемо за све подносиоце
документа него да свако иде појединачно,
притом због гужви и чекања, а и одлазак до
другог места кошта. За старије особе то је
додатни напор и трошак и још један разлог
да сви прибаве документа на овај начин.
М. П.
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