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Информације о уделу у трошковима за бригу о деци 

преко дана за школску годину  2020./2021. 

 

Беч , маја 2020. 

Поштовани родитељи! 

 

Одељење Бечке школе (Магистратско одељење  56) жели да Вас упозна са важећим 

правилима о наплати уделу у трошковима за бригу о деци која се организује у школама преко 

дана.  

 

Трошкови за бригу о деци преко дана износе у школској години 2020./2021. 6,00  евра на 

дан. Овај износ се плаћа ако је месечна обрачунска основица (породични нето приход, 

узимајући у обзир и одбитке) изнад 2.974,25 евра. За породице које станују у Бечу тај износ 

може и да се одговарајуће социјално прилагођава. Брига о деци преко дана може да се 

користи само заједно са понуђеним ручком. Ради тога настају и додатни трошкови за ручак. 

Обрачун се врши месечно од стране управе школе. 

 

Како би се одобрили попусти за одговарајући износ за бригу о деци потребно је да се утврди 

обрачунска основица. То утврђивање врше сервисне службе Града Беча - Дечји вртићи. 

Потребни формулари за подношење захтева стоје на располагању у школама. 

 

Ради постојећих мера у сврхе спречавања ширења корона вируса молимо Вас да попуњен 

захтев и Ваше исправе о приходу некој од сервисних служби по Вашем избору доставите  

 путем имјела, 

 путем факса, или  

 поштанским путем, 

најкасније до 31.7.2020. 

 

Све потребне податке за контакте сервисних служби можете да нађете под:  

http://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/servicestellen.html 

или да их  добијете преко телефона за информације, под бројем: +43 1 277 55 55. 

http://www.schulen.wien.at/
http://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/servicestellen.html
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Само Вам се на тај начин може да гарантује да ћете да добијете попуст од стране Града Беча 

– Бечких школа од септембра 2020. Обрада захтева може да потраје неколико дана. 

Одговарајуће исправе доставиће Вам се поштанским путем. 

 

Зависно о Вашем радном односу, потребне су Вам следеће исправе: 

 

Запослени у оквиру несамосталне делатности:  

- Последња важећа потврда о плати (укључујући и плаћене прековремене сате)  

- Код прихода са варирајућим износима потребне су потврде о плати за временско 

раздобље од најмање 3 месеца 

 

Запослени у оквиру самосталне делатности: 

-  Последње важеће решење о порезу на приход 

 

ПАЖЊА! 

Од средине јула 2020. ће се утврђивање обрачунске основице за све ученике вршити од 

стране нове обрачунске службе – Попуст за бригу о деци која се организује у школама 

преко дана, са следећом адресом: Wilhelminenstraße 96, 1160 Wien! 

Имејл: bst@ma10.wien.gv.at 

Доступност јавним градским превозом: 

Аутобуска линија  46A и трамвајске линије  

2 и 10, трамвајска станица 

„Sandleitengasse“ 

 

 

 

  

mailto:bst@ma10.wien.gv.at
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У нето приход породице убраја се следеће:  

 

Приход лица са правом старатељства 

(мајка) 

Новчана накнада за породиље 

Приход лица са правом старатељства 

(отац) 

Бечки породични додатак  

Дечји додатак  Накнада за време боловања  

Накнада за бригу о деци  Пензија за удовце и удовице и породична пензија  

Издржавање/аконтација издржавања  Додатак Сервиса тржишта рада  

Издржавање након развода  

Накнада за цивилну службу војног обвезника  + 

издржавање за служење војног рока и цивилне 

службе  

Помоћ за случај незапослености  Додатак за студирање, стипендије  

Минимални доходак 
Новчана помоћ, на пример од стране родитеља или 

родбине  

Помоћ у случају нужде  Приходи од најма или закупа  

Пензија/аконтација пензије  Приходи од капиталне имовине  

 

Код потврде о плати не могу да се одбијају следећи исплаћени износи:  

- Наведене отплате аконтација  

- Наведене рате у оквиру судског извршења  

- Обрачунати додаци за храну  

- Наведени одбици за приватно пензионо осигурање и/или животно осигурање  

 

При обрачуну износа за бригу о деци не узима се у обзир следеће:  

- Увећани износ код дечјег додатка за децу са инвалидитетом  

- Новчане накнаде за негу другог лица 

- Додатак за лице са инвалидитетом  

- Додатак за слепо лице  

- Додатне ренте за лица са најтежим обликом инвалидитета уз законску помоћ ради 

несреће  

- Ванредна оптерећења за лица са инвалидитетом сагласно са чланом 34. и 35. Закона 

о порезу на приход  

 

Попуст код сестре или брата/сестара и браће у истом домаћинству:  

Независно од тога да ли се ради о пуном или редукованом износу за бригу о деци, за свако 

даље дете које живи у истом домаћинству лица са правом старатељства и за које се прима 

дечји додатак, одбија се од породичног нето прихода износ у висини од 408,92 евра. 
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Уважавање плаћања издржавања:  

За свако дете које не живи у истом домаћинству лица са правом старатељства се у оквиру 

обавезе плаћања издржавања одбија текући плаћени износ издржавања  односно износи уз 

накнаду трошкова породице (максимално 408,92 евра).  

 

На основу утврђене обрачунске основице произилази висина износа за бригу о деци 

која мора да се плаћа: 

 

Обрачунска основица: Трошкови за храну: Износ за бригу: 

до   1.095,59 евра нула не плаћа се   

до   1.370,08 евра пун износ не плаћа се 

до   1.925,00 евра пун износ ¼ износа =  1,50 евра/на дан 

до    2.418,13 евра пун износ ½ износа = 3,00 евра/на дан 

до   2.974,25 евра пун износ ¾ износа= 4,50 евра/на дан 

изнад  2.974,26 евра пун износ пун износ =  6,00 евра/на 

дан 

 

Попусти важе тек након подношења одговарајуће документације у школама и не могу да се 

ретроактивно узимају у обзир. Свака промена у оквиру прихода мора да се без одлагања 

пријави сервисној служби одељења – Дечји вртићи (Магистратско одељење 10) као и управи 

школе.  

 

У случају оправданог изостанка детета у неком периоду у којем се организује брига о деци 

(члан  45. став 7.  Закона о школској настави) износ за бригу о деци се за дане одсутности 

уписује у корист наредних плаћања. 

 

Ниже наведених термина за уплату морате да се обавезно придржавате: 

 

Обрачунски период Доспеће 

 

Обрачунски период Доспеће 

   

 

 септембар 2020. 12.11.2020. 

 

фебруар 2021. 01.04.2021. 

октобар 2020. 01.12.2020. 

 

март 2021. 01.05.2021. 

новембар 2020. 01.01.2021. 

 

април 2021. 01.06.2021. 

децембар 2020. 01.02.2021. 

 

мај 2021. 01.07.2021. 

јануар 2021. 01.03.2021. 

 

јун 2021. 01.08.2021. 

 

У случају неплаћања прописаних износа настају значајни додатни трошкови а то може имати и 

за последицу искључење Вашег детета из организоване бриге о деци у школи (члан 33. став  

7a. Закона о школској настави). 
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За информације стоје Вам на располагању директори школа односно водитељи програма у 

оквиру слободног времена а код начелних питања стоји Вам радо на располагању  одељење 

Бечке школе (госпођа саветник службе Бабовка, телефон: +43 1 59916 95081, госпођа 

Вазингер, телефон: +43 1 59916 95051). 

 

Потрудићемо се да брзо решимо евентуално настала питања и желимо Вам све најбоље у 

наредној школској години. 

 

 

 

 

 

Циза 

телефон: +43 1 59916 95071 

Срдачан поздрав 

Руководилац одељења: 

 

 

својеручно 

мр Опенауер 

 


