Рача, 23.01.2009. године – број 2

Цена 100,00 динара

1.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС 127/2007 ),
члана 45. тачка 7. Статута општине Рача (Сл. гласник општина Рача бр. 6/2008) и члана 18. Одлуке
о проширеним правима и облицима социјалне заштите из области социјалне заштите општине
Рача, (Сл. гласник општина Рача бр.6/2008) Општинско веће општине Рача, на седници одржаној
23.01.2009. године, донело је:

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се поступак, критеријуми и начин доделе помоћи студентима,
права и обавезе даваоца и корисника помоћи као и сва друга питања од значаја за помоћ
студентима са територије општине Рача.
Члан 2.
Општина Рача ће обезбедити помоћ студентима државних универзитета чије се школовање
финансира из буџета од прве па до завршне године редовних студија односно до истека
апсолвентског стажа.
Члан 3.
Корисници помоћи могу бити студенти од прве па до завршне године основних студија
односно до истека апсолвентског стажа и то:
- студенти прве године студија са просечном оценом из средње школе 5,00
- студенти и апсолвенти са просеком оцена 9,00 и већим,
- студенти чији је један од родитеља корисник материјалног обезбеђења породице,
- студенти чији је један од родитеља корисник туђе неге и помоћи,
- студенти самохраних родитеља.
Члан 4.
Средства за доделу помоћи обезбеђују се у буџету општине Рача без обавезе враћања,
изузев у случајевима из ове Одлуке.
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За школску 2008/2009. год. износ помоћи за студенте биће у месечном износу:
-

за прву годину студија у висини од 2000,00 динара
за другу годину студија у висини од 3000,00 динара
за трећу годину студија у висини од 4000,00 динара
за четврту годину и до завршне године студија и апсолвенте у висини од 5000,00 динара

Члан 5.
Право на помоћ немају студенти војне и полицијске академије и других сличних факултета
за које су средства у потпуности обезбеђена у току трајања студија као и запослење по стицању
одговарајућег звања у складу са посебним законом.
II. ПОСТУПАК, КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
Члан 6.
Право на помоћ студентима стиче се подношењем захтева Центру за социјални рад општине
Рача.
О праву на помоћ студентима, Центар за социјални рад је обавезан да реши у року од 15
дана.
Члан 7.
Жалба на решење Центра за социјални рад о праву на помоћ студентима подноси се
Општинском већу општине Рача у року од 8 дана од дана пријема решења.
Члан 8.
Кандидат уз захтев подноси следећа документа:
1. уверење о уписаном зимском семестру као редовни студент одговарајуће године
студија,
2. уверење о висини просечне оцене током студија
3. копија сведочанства за све четири године средње школе (само за бруцоше)
4. уверење о бирачком праву
5. уверење о смрти једног родитеља (у случају самохраних родитеља)
6. уверење о кућној заједници
7. копија решења за родитеље кориснике материјалног обезбеђења породице
8. копија решења за родитеље кориснике туђе неге и помоћи

-

Члан 9.
Студент корисник помоћи губи статус корисника укулико се утврди:
да подаци који су наведени као основ за остваривање права на помоћ не одговарају
чињеничном стању;
ако до 31.10. не достави потребну документацију за наставак коришћења помоћи;
ако заснује радни однос;
престанком студија по било ком основу;
истеком апсолвентског стажа одређеног Статутом факултета;
обновом године
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III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА И КОРИСНИКА ПОМОЋИ
Члан 10.
Помоћ студентима се исплаћује у трајању од 9 (девет) месеци текуће школске године, од
месеца октобра завршно са месецом јуном, а исплата се врши месечно.
Члан 11.
Студент корисник помоћи или његов родитељ (старатељ), у року од 15 дана по престанку
студија по било ком основу, дужан је да обавести о томе даваоца помоћи.
Члан 12.
Ако се у току коришћења права на помоћ студентима утврди да подаци који су наведени као
основ за остваривање права на помоћ не одговарају чињеничном стању или корисник права на
помоћ прекине студије из неоправданих разлога корисник помоћи је дужан да врати цео износ
примљене помоћи уз законску камату.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Бр. 401-6/09-III
Дана 23.01.2009 год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ РАЧА
Драгана Живановић, с.р.

2.
Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 23.01.2009. године, а на основу
члана 9. став 4. Зокона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 16/02 и 115/05), члана 5. Одлуке о проширеним правима и облицима
социјалне заштите из области социјалне заштите општине Рача, и члана 66. Статута општине Рача
(„Сл. гласник општинe Рaчa“ бр. 6/2008), донело је:

ПРАВИЛНИК
о остваривању права на новчану помоћ породици за прво рођено дете у
породици у којој се роде близанци, тројке и четворке
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Члан 1.
Овим правилником се утврђују услови и начин остваривања права на новчану помоћ
породици помоћ породици за прво рођено дете и породици у којој се роде близанци, тројке и
четворке, као и висина и начин исплате новчане помоћи породици.
Члан 2.
Право на новчану помоћ у складу са овим Правилником, остварује мајка, под условом:
- да је дете или да су деца живорођена;
- да је дете прво рођено или да је у једном порођају рођено двоје или више деце;
- да је држављанин Републике Србије;
- да у моменту рођења деце има пребивалиште на територији општине Рача;
Члан 3.
Право на новчану помоћ може се остварити подношењем захтева Центру за социјални рад
Рача.
Уз захтев из става 1. овог члана, подносе се докази о испуњености услова за признавање
права на новчану помоћ, у складу са овим Правилником, и то:
- решење о признавању права на родитељски додатак, службе дечје заштите општине
Рача, (оверена копија);
У сличају да родитељи из неког разлога немају решење о признавању права на родитељски
додатак службе дечје заштите општине Рача, потребно је да доставе:
- извод из матичне књиге рођених за децу са уписаним матичним бројем, датумом и
часом рођења (оргинал или оверена копија);
- уверење о држављанству Републике Србије (оргинал или оверена копија);
- фотокопија личне карте;
- фотокопија текућег рачуна или штедне књижице.
Захтев за оствривање права на новчану помоћ породици за децу подноси се најкасније до
навршених шест месеци живота деце.
Члан 4.
У случају да мајка није жива, да је напустила децу, лишена родитељског права, да је на
издржавању казне затвора или да због теже болести или других оправданих разлога није и
могућности да непосредно брине о деци, право из овог Правилника уместо мајке може остварити
отац деце, уколико испуњава услове утврђене чланом 2. овог Правилника.
Члан 5.
Кад отац деце, у складу са овим Правилним остварује право на новчану помоћ, уз захтев за
признавање права, поред доказа из члана 3. овог Правилника, подноси и један од следећих доказа:
- извод из матичне књиге умрлих за мајку;
- уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила децу;
- одлука надлежног суда да је мајка лишена родитељског права;
- потврду надлежне установе да се мајка налази на издржавању казне затвора или
друге доказе којима се потврђује да мајка непосредно не брине о деци;
- извештај надлежне здравствене установе о тежој болести мајке или друге доказе
којима се потврђује да мајка непосредно не брине о деци.
Члан 6.
О признавању права на новчану помоћ у складу са овим Правилником решава у првом
степену Центар за социјални рад.
Рок за решавање о праву из става 1. овог члана је 30 дана од дана подношења захтева.
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Члан 7.
Против првостепеног решења може се поднети жалба Општинског већа општине Рача у
року од 15 дана, од дана достављења решења.
Члан 8.
Новчана помоћ исплаћује се једнократно, за свако живо рођено дете, у висини од 6 500
динара.
Исплата новчане помоћи врши Центар за спцијални рад, а средства обезбеђује Општина
Рача.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Бр. 021-13/09-II
Дана 23.01.2009 год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ РАЧА
Драгана Живановић, с.р.
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САДРЖАЈ

1.
2.

Правилник о додели помоћи студентима
Правилник о остваривању права на новчану помоћ породици за прворођено дете у
породици у којој се роде близанци, тројке и четворке

1
3

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Борко Петровић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.
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