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88. 
 

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 („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној дана 21.06.2019. године,  доноси 

 
  

О Д Л У К У 
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА 

 
 

Члан 1. 
 

Одлуком о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама (у даљем тексту: 
Одлука) се у циљу побољшања материјалног положаја утврђују услови и начин остваривања права на 
родитељски додатак незапосленим породиљама са пребивалиштем на територији општине Пландиште. 
 
 

Члан 2. 
 

Право из члана 1. ове Одлуке припада незапосленoj породиљи под условом: 
- да је дете живорођено; 
- да у тренутку подношења захтева има пребивалиште на територији општине Пландиште 

непрекидно годину дана; 
- да је на евиденцији Националне службе за запошљавање непрекидно годину дана. 

 
 

Члан 3. 
 

Право на родитељски додатак незапосленим породиљама се остварује подношењем захтева 
Општинској управи. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се  доказ о испуњености услова за признавање права у складу 
са овом Одлуком и то: 

 
- фотокопија Извода из матичне књиге рођених за сву децу, 
- потврда о пријави пребивалишта за новорођено дете, 
- очитана лична карта мајке, 
- уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица, 
- уверење ПС Пландиште о дужини пребивалишта на територији општине Пландиште, 
- фотокопија властитог текућег рачуна. 

 
 

Члан 4. 
 

Право из члана 1. ове Одлуке се може признати за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења. 
Незапослена породиља са вишеструким рађањем у једном порођају, уколико испуњава услове из члана 

2. ове Одлуке, остварује једно право на родитељски додатак незапосленим породиљама. 
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Члан 5. 
 

Захтев за остваривање права на родитељски додататк незапосленим породиљама се може поднети до 
навршене године живота детета. 

Исплата признатог права из става 1. ове Одлуке, почиње да тече од месеца у коме је захтев поднет а 
најдуже до навршене године дана живота детета. 

 
Члан 6. 

 
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 7. 
 

Исплата родитељског додатка незапосленим породиљама се врши у месечном износу од 10.000,00 
динара на текући рачун незапослене породиље. 

Средства за исплату родитељског додатка незапосленим породиљама обезбеђују се у буџету општине. 
 

 
Члан 8. 

 
Ако у току коришћења права наступе промене (пресељење, заснивање радног односа, промена текућег 

рачуна и сл.) које су од утицаја на коришћење права, незапослена породиља је у обавези да насталу 
промену пријави најкасније у року од 15 дана од настале исте. 
 

 
Члан 9. 

 
Право на родитељски додатак незапосленим породиљама је лично и не може се преносити на друга 

лица. 
Право на родитељски додатак незапосленим породиљама престаје услед: 
 
- заснивања радног односа, 
- промене места пребивалишта, 
- смрти (породиље или детета). 

 
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. oве Одлуке. 
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Члан 12. 
 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлуком о остваривању права на родитељски додатак 
незапосленим породиљама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2012). 
 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука биће објављенa у „Службеном листу општине Пландиште“, а ступа на снагу даном 

објављивања.   
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 110-10/2019-I      
Датум:  21.06.2019. године            
П л а н д и ш т е                                                                     
 
 

 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                    
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
 


