ОШ „Мирослав Антић“
Чонопља
сарадњи са удружењем „МОСТ“
мрежом подршке
а уз подршку

UNICEF-a
и Министарства просвете и науке Републике Србије

ПРЕДСТАВЉА
ВОДИЧ ЗА ДЕЦУ И РОДИТЕЉЕ

«ИМАМ ПРАВО
НА...»»

а у склопу пројекта:
«УМРЕЖАВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ»

Драги ученици, поштовани родитељи, становници
Чонопље, колико пута нисте знали шта је све од
докумената потребно да остварите неко своје
право или нисте ни знали да имате право на разне
врсте помоћи.
ОШ «Мирослав Антић» у сарадњи са удружењем
«МОСТ» и уз подршку УНИЦЕФ-а жели да вам помогне
да се лакше снађете приликом прикупљања
документације и попуњавања разних образаца.
Овај водич је замишљен као помоћ свима онима који
се одлуче да остваре неко своје право, а нису знали
како и где да се обрате.

Надамо се да ћемо олакшати пут до остварења
ваших права.
Тим Школе.

1.
За почетак ћемо вас упознати са правима која
можете да остварите преко:

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД
Центар за социјални рад се налази у Сомбору,
Крађорђева 4
(Центар се налази са десне стране када кренете од
Болнице ка Железничкој станици у Сомбору)
Телефон Центра је : 025/ 482-499
Веб сајт Центра је: www.csrsombor.org.rs

Преко Центра за социјални рад можете да
остварите право на:
• НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
• ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
• УВЕЋАН ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ
ЛИЦА
• ПОМОЋ И НЕГУ У КУЋИ
• БРАЧНО И ПОРОДИЧНО САВЕТОВАЛИШТЕ
• ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КОЈА ВАМ ЈЕ ПОТРЕБНА АКО
ЖЕЛИТЕ ДА ОСТВАРИТЕ ПРАВО НА ДЕЧИЈИ –
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
• СМЕШТАЈ У СКЛОНИШТЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ, И ДРУГА ПРАВА.

ПРАВО НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ
ПОМОЋ
има појединац или породица која нема приходе, или
има мањи приход од минималног нивоа социјалне
помоћи.
Да би се некоме одобрила новчана социјална помоћ
потребно је да се у Центар за социјални рад преда
следећа документација:
1. Захтев за социјалну помоћ на образцу Центра
( који можете добити у Школи или Месној
заједници, као и на веб сајту Центра ).
2. Фотокопије личних карата свих пунолетних
чланова домаћинства.
3. Изводи из матичне књиге рођених засве
чланове породице ( могу и фотокопије ).
4. Уверење о имовном стању за све чланове
домаћинства из Геозавода – Сомбор (
катастар ).
5. Уверење
из
Националне
службе
за
запошљавање (биро) за све радно способне
чланове домаћинства.
6. Потврда о висини примања за све чланове који
остварују
приходе
(
осим
дечијег
–
родитељског додатка, додатка за помоћ и негу
другог лица и примања по основу ученичког и
студентског стандарда).

7. Уверења за децу да су на редовном
школовању.
8. Уверење Фонда за ПИО да пунолетни чланови
домаћинства не примају пензију. (зграда
социјалног).
9. Уверење да сви чланови домаћинства немају
неплаћен порез или доприносе (пореска
управа – зграда СДК).
10. Пријава пребивалишта из ПУ за децу ( зграда
СУП-а
у
Жупанији,
канцеларија
поред
канцеларије за издавање личних карата).
11. Ако је брак разведен – копија пресуде.
12. Ако су деца ванбрачна – копија пресуде за
издржавање деце, уколико је донета.
13. Ако је престао радни однос – копија Решења.
14. Уверење о држављанству за особерођене ван
Републике Србије ( може фотокопија ).
15. Уверење из Катастра за родитеље оба
супружника.

ПРАВО НА ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ
ДРУГОГ ЛИЦА
На овај новчани додатак имају право лица која, због
тежег физичког или психичког оштећења или
болести не могу сами да брину о себи, већ су
зависна од помоћи других особа, па због тога имају
веће трошкове.
Да би неко остварио праву на овај новчани додатак
мора да приложи Центру следећа документа:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Писани захтев
Фотокопија личне карте
Фотокопија извода из матичне књиге рођених
Уколико је лице рођено ван Србије – уверење о
држављанству
Уверење из Фонда за ПИО (социјално) да лице
не прима пензију
Фотокопија здравствене књижице
Предлог за вештачење – образац бр.1
Уверење о незапослености
Фотокопија медицинске документације

ПРАВО НА УВЕЋАН ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ
И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
Право на увећан додатак имају лица која су већ
остварила право на додатак , а код којих је утврђен
100% инвалидитет.

ПРАВО НА ПОМОЋ И НЕГУ У КУЋИ
Право на услугу помоћи и неге у кући се обезбеђује
за стара, изнемогла и хронично оболела лица када
немају породичну подршку или је ова подршка
недовољна.
Предност у овој помоћи имају жене старије од 60
година и мушкарци старији од 65 година који нису у
стању да живе у својим домовима без редовне неге
и помоћи.
Да би неко остварио право на ову помоћ мора
Центру да поднесе следећа документа:
1. Захтев за помоћ
2. Извод из матичне књиге рођених, венчаних и
умрлих
3. Доказ о редовним месечним примањима за
последња три месеца (на пример одсечак од
пензије)
4. Уверење о имовном стању за себе и сроднике
који су обавезни да издржавају лице (брачни
друг, деца..) из катастра и пореске управе
(СДК) из места рођења и места становања
(ако неко живи у истој општини гдесе родио
треба му само из места становања).
5. За незапослене – Уверење националне службе
за запошљавање (Биро)
6. Налаз и мишљење лекара специјалисте
7. Потврда Полицијске управе о пребивалишту (
зграда СУП-а у Жупанији, канцеларија поред
канцеларије за издавање личних карата) и
фотокопије личних карата
8. Оверене фотокопије здравствених књижица
свих чланова домаћинства

БРАЧНО И ПОРОДИЧНО САВЕТОВАЛИШТЕ
Сва лица са подручја Сомбора, насељених места и
салашких насеља имају право на услуге брачног и
породичног саветовалишта у самом Центру за
социјални рад где могу добити:
• Помоћ породици за решавање проблема у
оквиру система социјалне заштите
• Повезивање породице са другим системима
помоћи и заштита интереса
• Друге врсте стручне помоћи и саветовања лица

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КОЈА ВАМ ЈЕ
ПОТРЕБНА АКО ЖЕЛИТЕ ДА ОСТВАРИТЕ
ПРАВО НА ДЕЧИЈИ – РОДИТЕЉСКИ
ДОДАТАК
Сви који желе да поднесу захтев за добијање дечијег
додатка или родитељског додатка у Одељење за
друштвене делатности градске управе у Сомбору општину, морају пре тога да добију и потврду
Центра за социјални рад
Да би вам Центар за социјални рад издао ту
потврду, морате да поднесете у Центар следећа
документа:
1. Захтев за издавање потврде, у којем ћете
укратко да опишете породичну ситуацију и где
ћете навести адресу становања за оба
родитеља
2. Извод из матичне књиге рођених за децу, а
може и фотокопија

3. Извод из матичне књиге венчаних, а ако
родитељи нису венчаних
4. извод из матичне књиге рођених за родитеље
5. Фотокопија личне карте мајке

СМЕШТАЈ У СКЛОНИШТЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ
ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Право на смештај у Сигурну кућу имају сва лица
којима је због безбедности или сличних разлога
потребан привремен и сигуран смештај. Смештај
траје до 30 дана.
Ова услуга је предвиђена за све становнике са
територије града Сомбора (општине) која затраже
помоћ или су надлежни органи проценили да је
смештај неопходан, а нарочито у случајевима
насиља у породици и трговини људима.

2.
Овде ћемо вас упознати са правима која можете да
остварите преко:

ОДЕЉЕЊА ЗА
ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ У СОМБОРУ
Одељење за друштвене делатности градске управе
у Сомбору се налази у приземљу градке управе
(Жупанија)
и то са леве стране када уђете у
Жупанију у канцеларијама број: 54 и 56.
Адреса је Сомбор, Трг цара Уроша 1.
Контакт телефон: 025/ 468-111 (централа у општини и
тражите канцеларију број 54 или 56.
Сви захтеви са пратећим документима се предају на
шалтеру број 6, Услужног центра у Жупанији.
(налази са са леве стране када уђете у зграду
Жупаније).
Преко Одељења за друштвене делатности можете да
остварите право на:
• ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
• РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
• ФИНАНСИЈСКА
ПОМОЋ
НЕЗАПОСЛЕНИМ
ТРУДНИЦАМА
• ФИНАНСИЈСКА
ПОМОЋ
НЕЗАПОСЛЕНИМ
ПОРОДИЉАМА
• НАКНАДА ЗАРАДЕ ПОРОДИЉАМА

• РЕГРЕСИРАЊЕ
ТРОШКОВА
БОРАВКА
У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА:
-ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ
-ДЕЦУ
ИЗ
ПОРОДИЦА
КОЈЕ
ПРИМАЈУ
СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
-ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
Да бисте остварили право на дечији додатак у Собу
56. у згради Жупаније морате да предате следећа
документа:

1. Захтев за дечији додатак (на образцу који
можете добити у соби 56.)
2. Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у
породици
3. Уверење и држављанству подносиоца захтева
4. Фотокопије личних карата за све одрасле
чланове домаћинства
5. Пријава пребивалишта из ПУ за децу ( зграда
СУП-а
у
Жупанији,
канцеларија
поред
канцеларије за издавање личних карата)
своје
оверене
здравствене
6. Фотокопија
књижице
7. Потврда о приходима у последња три месеца
за свако члана домаћинства који има приходе
8. Потврду о катастарском приходу у предходној
години
за
сваког
члана
заједничког
домаћинства из места рођења и места
становања

9. Уверење пореске управе (СДК) за сваког
члана заједничког домаћинства из места
рођења и места становања
10. Потврду из Школе за сву школску децу
11. Доказ о непокретностима (извод из катастра,
решење о порезу уговор о куповини, уговор о
закупу)
Поред тога лица која имају неки од следећих
статуса достављају и:
1. Потврду здравствене установе о нередовном
школовању
2. Акт о разврставању за дете ометено у развоју
3. Акт о продужењу родитељског права
4. Доказ на основу се доказује статус
самохраног родитеља
5. Доказ о незапослености
6. Доказ о старатељству или хранитељству
7. Фотокопија картице текућег рачуна

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
Да би се остварило право на родитељски додатак
подносилац захтева (мајка) треба да предате
следећа документа:
1. Захтев за родитељски додатак (на образцу
који можете добити у соби 56.)
2. Извод из матичне књиге рођених за сву своју
децу
3. Уверење о држављанству за себе

4. Фотокопију своје личне карте
5. Фотокопију
своје
оверене
здравствене
књижице
6. Пријаву пребивалишта за децу о којој се
непосредно брине (која живе са мајком)
7. Потврда Центра за социјални рад
8. Фотокопију картице текућег рачуна

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ
ТРУДНИЦАМА
Незапослене труднице имају право на финансијску
помоћ, а да би оствариле право на ту помоћ морају
да предају следећа документа:
1. Захтев (на образцу који можете добити у соби
56.)
2. Доказ гинеколога да је трудноће већа од 3
месеца и фотокопија трудничке књижице
3. Извод из матичне књиге рођених за сву децу у
породици
4. Уверење о држављанству за незапослену
трудницу
5. Фотокопија важећих личних карата за све
одрасле чланове домаћинства, а за децу
потврде о пријави пребивалишта (Жупанија
соба 43/44, поред канцеларије где се издају
личне карте). Нове личне карте са чипом
донети да се очитају.

6. Фотокопија оверене здравствене књижице и
радне књижице.
7. Потврда о приходима у последња три месеца
о
незапослености
(биро
за
8. Доказ
запошљавање)
9. Лица која не могу да докажу да су
незапослена прилажу фотокопију радне
књижице.
10. Потврда о катастарском приходу за све
чланове домаћинства из места рођења и
места становања
11. Фотокопија картице текућег рачуна
12. Самохрани родитељи достављају доказ о том
статусу
13. Ако
је
трудница
из
пољопривредног
домаћинства, треба да се доставе фотокопије
здравствених
књижица
свих
чланова
домаћинства и потврду да је пољопривредно
газдинство активно.

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ
ПОРОДИЉАМА
Незапослене породиље имају право на финансијску
помоћ, а да би оствариле право на ту помоћ морају
да предају следећа документа:
1. Захтев (на образцу који можете добити у соби
56.)
2. Извод из матичне књиге рођених за сву децу у
породици
3. Уверење о држављанству за незапослену
трудницу

4. Фотокопија важећих личних карата за све
одрасле чланове домаћинства, а за децу
потврде о пријави пребивалишта (Жупанија
соба 43/44, поред канцеларије где се издају
личне карте). Нове личне карте са чипом
донети да се очитају.
5. Фотокопија оверене здравствене књижице
6. Потврда о приходима у последња три месеца
7. Доказ
о
незапослености
(биро
за
запошљавање)
8. Лица која не могу да докажу да су
незапослена прилажу фотокопију радне
књижице.
9. Потврда о катастарском приходу за све
чланове домаћинства из места рођења и
места становања
10. Фотокопија картице текућег рачуна
11. Самохрани родитељи достављају доказ о том
статусу
12. Ако
је
трудница
из
пољопривредног
домаћинства, треба да се доставе фотокопије
здравствених
књижица
свих
чланова
домаћинства и потврду да је пољопривредно
газдинство активно.

Поред до сада наведених права у
склопу Одељења за друштвене
делатности имате право и на:

1. трошкове превоза за предшколску децу у
износу од 100% за децу и пратиоца који живе у
приградским насељима и за децу и пратиоца
код деце са сметњама у развоју.
2. Трошкове превоза за ученике основне школе
који живе на удаљености већој од 4 км од
Школе и за ученика са сметњама у развоју и
њихове пратиоце.
3. Трошкови превоза ученика у средњу школу на
територији града Сомбора у износу од 100% се
регресирају за:
- Ученике из породица које примају
новчану социјалну помоћ
- Ученике
без
родитељског
старања
- Ученике који су смештени код
старатеља
- Ученике са сметњама у развоју
4. Трошкови превоза ученика средње школе који
похађају школу на територији града Сомбора
се регресирају у износу од 40% за ученик 1. и 2.
Зоне приградског саобраћаја , док се за
ученик 3. и 4. Зоне регресира 50%.
5. За ученике школе за основно образовање
одраслих, превоз се регресира 100%.
6. Трошкови превоза за ученике који похађају
средње школе у општинама које граниче са
Сомбором, регресирају се 40%
7. Трошкови превоза за ученике који похађају
средње школе у општинама које граниче са
Сомбором, регресирају се 100% за:
- Ученике из породица које примају
новчану социјалну помоћ
- Ученике без родитељског старања
- Ученике који су смештени код
старатеља

- Ученике са сметњама у развоју
8. Поред тога, финансирају се и трошкови
превоза ученика који викендом долазе кући а
смештана су у интернатима школа за децу са
сметњама у развоју.

Драги ученици, поштовани родитељи,
становници Чонопље, надамо се да
смо Вам донекле помогли да лакше
остварите своја права и на тај начин
колико – толико обезбедите себи и
својим укућанима боље услове живота.
Ту смо да Вам помогнемо ! ! !
Тим Школе

Водич за децу и родитеље
„ИМАМ ПРАВО НА ...“
је реализован у склопу Пројекта
„Умрежавање
институција
локалне заједнице“ и намењен
је као помоћ при остваривању

права становника Чонопље код
надлежних државних органа и
институција.
Водич је уредио Тим Школе, а уз
помоћ и сарадњу Центра за
социјални
рад
у
Сомбору
Одељења
за
друштвене
делатности градске управе у
Сомбору.
У склопу реализације Пројекта,
овај Водич ће бити бесплатно
подељен свим ученицима ОШ
„Мирослав Антић“ – Чонопља,
као и свој деци која похађају
предшколску наставу у ПУ „Вера
Гуцуња“ – вртић у Чонопљи.
Поред тога,
Водич ће се
бесплатно
поделити
и
на
трибини-предавању које ће се у
склопу пројекта организовати у
Дому културе у Чонопљи.
Водич припремио: Богдановић Милутин
Тираж: 500 комада

Колико пута вам се догоди да се
не можете снаћи у „брду“
прописа и правила

У таквим ситуацијама помоћ је
увек
ДОБРОДОШЛА

ОШ „Мирослав Антић“
Чонопља

