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275.
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр.
113/2017 и 50/2018), члана 46. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 -др . закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште,
на седници одржаној дана 20.12.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује проширена права на финансијску подршку породици са децом на
територији општине Пландиште у виду:
1. једнократне помоћи у износу од 10.000,00 динара свим породицама у којима се роди
дете;
2. бесплатан боравак у предшколској установи за треће и четврто дете по реду рођења;
као и услови и начин остваривања права, начин обезбеђивања средстава и друга питања од
значаја за остваривање ових права.
Једнократна помоћ
Члан 2.
Право на једнократну помоћ има мајка живорођеног детета под условом да:
1. Непосредно брине о детету, односно деци,
2. Има пребивалиште на територији општине Пландиште најмање шест месеци пре рођења
детета.
Члан 3.
У случају да мајка није жива, да је напустила дете или да је из других објективних разлога
спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке може остварити отац детета,
уколико испуњава услове из члана 2. Одлуке.
Члан 4.
Када приликом порођаја роди двоје или више деце, мајка остварује право на једнократну
помоћ породици за новорођенчад, за свако дете.
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Члан 5.
Право на једнократну помоћ остварује се на основу поднетог захтева мајке у року од шест
месеци од дана рођења детета и следећих доказа:
-

Извод из матичне књиге рођених за новорођенче,
Очитана важећа лична карта мајке из које се види да је место становања мајке општина
Пландиште и
Фотокопија картице личног текућег рачуна.
Члан 6.

Када отац детета, у складу са овом Одлуком, подноси захтев за једнократну помоћ за
новорођено дете, уз захтев за признавање права, подноси тражене доказе из члана 5. Одлуке и
један од следећих доказа:
-

-

Извод из матичне књиге умрлих за мајку,
Уверење органа старатељства (о чињеници да мајка не врши родитељство над дететом –
не старије од 6 месеци),
Уверење надлежног суда да је мајка лишена родитељског права (не старије од 6 месеци),
Извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке (не старије од 6
месеци) или оверена копија решења надлежног суда којим је мајка лишена пословне
способности,
Потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку.

Бесплатан боравак у предшколској установи трећег и четвртог детета
Члан 7.
Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за треће и четврто дете у
породици без обзира на материјално стање има родитељ који:
1. непосредно брине о детету односно деци;
2. има пребивалиште на територији општине Пландиште.
Члан 8.
Право из члана 7. ове Одлуке остварује се на основу поднетог захтева и следећих доказа:
1.
2.
3.
4.

Фотокопија очитане личне карте;
Извод из Матичне књиге рођених за сву децу;
Поврда предшколске установе;
Фотокопија картице личног текућег рачуна.
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Поступак остваривања права
Члан 9.
Подаци који су потребни за решавање захтева по овој Одлуци, а налазе се у доступним
службеним евиденцијама, орган надлежан за решавање о праву прибавља по службеној
дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Члан 10.
О признавању права у складу са овом Одлуком у првом степену решава Одељење за
друштвене делатности и послове органа општине у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Члан 11.
Против првостепеног решења којим се нагативно одлучује о захтеву, може се изјавити жалба
Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања решења, а преко Одељења из члана
10. Ове Одлуке.
Члан 12.
Једнократна помоћ породици за новорођенче се исплаћује у року од 15 дана од
правоснажности решења на текући рачун подносиоца захтева.
Накнада трошкова боравка у предшколској установи исплаћује се у року од 10 дана од
достављања доказа о извршеној уплати.

Средства за остваривање права
Члан 13.
Средства за остваривање права на основу ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине
Пландиште.
Члан 14.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о једнократној новчаној помоћи
за прворођено дете („Службени лист општине Пландиште“, број 11/2012).
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Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“ а
примењује се од 01.01.2019. године.
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