
 

 

 На основу Локалног плана акције за децу, Стратегије социјалне 
заштите у општини Пирот, чл. 4. 8. и 13. Закона о здравственој заштити, (,, 
Сл. гласник  РС ,, бр 107/05 ) , члана 111. Закона о социјалној заштити, ( 
„Сл. Гласник РС“ бр. 24/11 ),члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи        
( ,, Сл. гласник РС ,, бр. 129/07 ) и члана 21. и 29.  Статута Општине Пирот   
( ,, Сл. лист  града Ниша ,, бр. 11/08 ) Скупштина Општине Пирот  на 
седници одржаној ________ донела је  
 
 
 
 

 О Д Л У К У 
О  

ДОДАТНИМ ПРАВИМА У ОБЛАСТИ  
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ 

 
Члан 1. 

 
  Овом одлуком утврђују се додатна права у области друштвене бриге 
о деци и породици из надлежности Општинe Пирот, носиоци права као и 
услови и начин остваривања ових права. 
 

 
 ПРАВА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ  ИЗ 

НАДЛЕЖНОСТИ  ОПШТИНЕ 

 
Члан 2. 

 
       Права у области друштвене бриге о деци и породици из надлежности 
Општине у смислу ове Одлуке су: 
 

1. Право на родитељски додатак за прворођено дете у породици 
2. Право на новчану помоћ за треће дете у породици 
3. Право на новчану помоћ незапосленим мајкама 
4. Право на новчану помоћ самохраним родитељима 
5. Право на новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година 

 

 
 
 
 
 



 
         

ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У 
ПОРОДИЦИ 

 
Члан 3. 

 
 Родитељски додатак за прворођено дете у породици исплаћује се 
једнократно у износу од 8.000 динара нето, на основу  захтева поднетих од 
01.01.2012. године и касније. 

Члан 4. 
 

 Право на родитељски додатак за прворођено дете у породици може 
остварити мајка која има пребивалиште на територији општине Пирот. 
 У случају да мајка из оправданих разлога не може поднети захтев за 
остваривање овог права, захтев подноси отац детета. 

 
Члан 5. 

 
 Право на родитељски додатак за прворођено дете у породици се не 
може остварити за дете које није живо у моменту подношења захтева.  
 Уколико по подношењу захтева за родитељски додатак за 
прворођено дете у породици, дете на које се захтев односи умре, 
родитељски додатак ће се  исплатити подносиоцу захтева. 

 
Члан 6. 

 
 Захтев за остваривање права на родитељски додатак за прворођено 
дете у породици може се поднети најкасније до шест месеца живота детета. 

 
ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ 
 

Члан 7. 
 

 Право на новчану помоћ остварује породица за треће дете по 
редоследу рођења, од 01.01.2012. године, а почев од момента подношења 
захтева родитеља. 
 

Члан 8. 
 

 Новчана помоћ породицама за треће дете по редоследу рођења 
остварује се  у износу од 3.000 динара нето месечно, до 18. године живота 
детета уз услов да се дете редовно школује. 
 

 
 



Члан 9. 
 

 Корисник права на новчану помоћ за треће дете по редоследу 
рођења једном годишње доставља школску потврду за децу школског 
утраста. 
 

Члан 10. 

       Број деце у породици утврђује се у односу на дан подношења захтева 
за остваривање права утврђених овом Одлуком, према датуму и часу 
рођења уписаних у матичну књигу рођених. 

     Број деце у породици из разведеног брака или ванбрачне заједнице 
утврђује се према родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног 
органа или по споразуму родитеља. 

    Број деце у породици која су у време развода брака или престанка 
ванбрачне заједнице била пунолетна, утврђује се према родитељу с којим 
живе. 

    Број деце у породицима за које је у току поступак утврђивања 
породично правног статуса пред неким од надлежних органа одређују се 
према родитељу са којим живе.  

Чињеница са којим родитељом дете живи, утврђује се према налазу 
надлежног центра за социјални рад. 

 

  

 
ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ МАЈКАМА 

 
 

Члан 11. 
 

Право на новчану помоћ незапосленим мајкама остварује се на 
основу  рођења детета, без обзира на редослед рођења детета у породици 
. 

 
Члан 12. 

 
 Новчана помоћ незапосленим мајкама износи 30.000 динара нето и 
исплаћује се у дванаест месечних рата у износу од 2.500 динара. 
 



 
Члан 13. 

 
 Право на новчану помоћ незапосленим мајкама може остварити мајка 
која има пребивалиште на територији општине Пирот најмање 1 годину и у 
моменту порођаја има статус незапосленог лица. 
 Право на новчану помоћ незапосленим мајкама у износу наведеном у 
члану 8. ове Одлуке, може остварити мајка која је родила дете  01.01.2012. 
године и касније . 

 
 
 

Члан 14. 
 

 Право на новчану помоћ незапосленим мајкама се не може остварити 
уколико дете, на основу чијег рођења се остварује право, није живо у 
моменту подношења захтева.  
 Уколико по подношењу захтева за остваривање права на новчану 
помоћ незапосленим мајкама дете, на основу чијег рођења се остварује 
право умре, право на финансијску помоћ ће се у целости исплатити 
подносиоцу захтева. 
 

 
Члан 15. 

 
 Захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленим 
мајкама може се поднети најкасније до шест месеца живота детета. 
 

ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ САМОХРАНИМ РОДИТЕЉИМА 

Члан 16. 
 

 Самохрани родитељ, у смислу ове Одлуке, јесте родитељ који 
самостално врши родитељско право у складу са одредбама Породичног 
закона.  

Члан 17. 

 Право на новчану помоћ самохраним родитељима могу остварити 
родитељи који самостално врше родитељско право, имају статус 
незапосленог лица и нису остварили право на новчану социјалну помоћ код 
Центра за социјални рад. 

 



 

   Члан 18. 

 Родитељ ће се сматрати самохраним и у случају  када је други 
родитељ постао потпуно и трајно неспособан за привређивање, а није 
стекао право на пензију. 

Члан 19. 

Статус самохраног родитеља може се доказати: 

1. изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног 
органа о проглашењу несталог лица умрлим;  
2. одлуком надлежног органа о вршењу родитељског права;  
3. изводом из матичне књиге рођених за децу;  
4. решењем инвалидске комисије и потврдом фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање да лице није остварило право на пензију. 
  

Члан 20. 

 Новчана помоћ самохраним родитељима остварује се у износу од 
2.500 динара нето по детету и исплаћиваће се на основу захтева поднетих  
од 01.01.2012. године 

Члан 21. 

 Новчана помоћ самохраним родитељима остварује се до 18. године 
старости детета, уз услов да се дете редовно школује. 

Члан 22. 

 Самохрани родитељи, који остваре право на новчану помоћ из буџета 
Општине Пирот на основу ове Одлуке, у обавези су да пријаве сваку 
промену у случају заснивања радног односа, или остваривања прихода по 
било ком другом основу. 

Члан 23. 

 Самохрани родитељ једном годишње доставља уверење Завода за 
запошљавање о статусу незапосленог лица, као и школску потврду за децу 
школског узраста. 

 
 
 



 
ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА  

ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 18 ГОДИНА 
 

Члан 24. 
 

 Право на новчану помоћ за лечење могу остварити породице за децу 
узраста до 18 година, а изузетно и за старију децу уколико се налазе у 
стању социјалне потребе, која имају пребивлиште на територији општине 
Пирот. 
 

Члан 25. 
 

 Новчана помоћ за лечење деце се може одобрити у случајевима када 
то право не може да се оствари преко система здравствене заштите или 
изузетног сиромаштва породице. 
 

Члан 26. 
 

 Висина новчане помоћи за лечење деце узраста до 18 година 
одређује се у сваком појединачном случају, на основу достављене 
медицинске документације и средстава потребних за лечење. 
 
 

Члан 27. 
 

Захтев за остваривање права на новчану помоћ за лечење деце  
може поднети један од родитеља најкасније у року од 30 дана од дана 
издавања медицинске документације којом се лечење налаже, почев од 
01.01.2012. године. 

 
 

 

 

ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВA 

 

                                                       Члан 28. 

    Права утврђена овом Одлуком остварују се по прописима о општем 
управном поступку. 

                                           



 

 

                                             Члан 29. 

   О правима из ове Одлуке у првом степену решава Општинска управа  
- Одсек за дечију, здравствену заштиту и омладинска питања.  

                                             Члан 30.  

 По жалбама на првостепена решења о правима из ове Одлуке 
у другом степену решава Општинско веће Општине Пирот. 

                                  Члан 31. 

 Средства за остваривање права прописаног овом Одлуком 
обезбеђују се у буџету Општине Пирот. 
 
                                            Члан 32. 

 
 Средства за остваривање права предвиђених чланом 2. тачка 2. 4. и 
5. ове Одлуке исплаћиваће се преко Општинског центра за социјални рад. 
        
                                             Члан 33. 

 
              Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о праву на 

родитељски додатак за прворођено дете у породици од 05.04.2004. године. 
 
                                             Члан 34. 
 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу града Ниша.  

 
 
 
 
 
 

 
I.бр.___________ 
Датум__________ 
П и р о т                                                        Председник Скупштине Општине 
                                                                      ____________________________ 
                                                                                    Милан Поповић 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

 
Правни основ за доношење ове Одлуке прописан је пре свега 

Законом о локалној самоуправи којим је предвиђено да се Општина, између 
осталог, стара и о области дечије заштите. Такође, Локалним планом акције 
за децу и Стратегијом социјалне заштите, усвојеним од стране СО Пирот, 
значајна пажња је посвећена смањену суромаштва деце и побољшању 
положаја ове категорије становништва. Ова Одлука у значајној мери 
доприноси смањењу сиромаштва деце и усмерена је, са једне стране на 
побољшање материјалног положаја породица са децом, нарочито породица 
које су угроженије услед разних околности,  а са друге стране има и  
елементе популационе политике, која је итекако потребна општини Пирот 
на основу резултата спроведеног пописа становништва. 

 
  Право на родитељски додатак за прворођено дете у породици је 
право које је усмерено на пружање финансијске помоћи младим 
родитељима.  

Право на родитељски додатак за прворођено дете у породици, у 
пакету са правом на финансијску помоћ незапосленим мајкама представља 
значајну помоћ циљној групи – младим родитељима којима је у тренутку 
рођења детета потребна свака врста помоћи, па и финансијска. 

Право на родитељски додатак за прворођено дете у породици 
представља део укупне друштвене бриге о деци и односи се на 
побољшање услова за задовољење основних потреба прворођене деце, 
као и посебан подстицај за рађање деце. Ово право не представља 
искључиво меру у области социјалне политике, већ је истовремено и важан 
иструмент популационе политике, поред осталих мера које спроводи 
Општина Пирот. 
  
 



         Право на новчану помоћ за треће дете у породици којим је предвиђено 
да свако трећерођено дете прима 3.000 динара месечно до 18. године 
живота је ново право. Предлаже се као популациона мера са циљем да се 
стимулише рађање трећег детета у породици. Права која су до сада 
призната за треће дете у породици су: бесплатан боравак трећег детета у 
предшколској установи у висини партиципације родитеља, бесплатна ужина 
за треће дете у породици у предшколској установи и основним школама, 
бесплатни уџбеници за децу основношколског узраста. Признавањем права 
и на новчану помоћ породици са трећим дететом заокружују се мере које 
могу утицати на подстицај рађања трећег детета у породици. 
 

 

 

Право на новчану помоћ незапосленим мајкама настоји да регулише 
питање финансијске помоћи младим родитељима, пре свега мајкама, које 
се одлучују на рађање деце и поред тога што имају статус незапослених 
лица.  

У том смислу, право на финансијску помоћ незапосленим мајкама је у 
значајној мери веома повезано са правом на родитељски додатак за 
прворођено дете у породици, чије се остваривање регулише истовремено 
са овим правом. 

Право на финансијску помоћ незапосленим мајкама, у пакету са 
правом на родитељски додатак представља значајну помоћ циљној групи – 
младим родитељима којима је у тренутку рођења детета потребна свака 
врста помоћи, па и финансијска. 

Право на родитељски додатак за прворођено дете у породици и 
право на новчану помоћ незапосленим мајкама су права која је уназад 
неколико година обезбеђивала локална самоуправа, с тим што ће се 
усвајањем ове Одлуке износ средстава значајно повећати од 01.01.2012. 
године. Родитељски додатак се повећава са 6.000 на 8.000 динара док се 
код новчане помоћи незапосленим мајкама износ не повећава, остаје 2.500 
динара, али се повећава временски период примања помоћи са 6 на 12 
месеци. 
 

 

 

 Право на новчану помоћ самохраним родитељима је такође ново 
право за чијим увођењем је постојала велика потреба. Наиме проблем 
самохраних родитеља постаје све израженији. С једне стране остваривање 
права на алиментацију је јако отежано, јер не могу да се извршавају судска 
решења код родитеља који нису у радном односу и не поседују непокретну 
имовину на своје име. С друге стране постоје самохрани родитељи који се 
после развода брака враћају код својих родитеља, те због њихових прихода 
и стамбеног простора тешко могу да остваре право на новчану социјалну 
помоћ код Центра за социјални рад и тако остају потпуно без прихода, тј. 



остваре само право на дечији додатак чији износи постају симболични 
(2.887 дин. по детету) у односу на трошкове живота. 
 Одсек за послове друштвене бриге о деци има у својој бази података 
325 самохрана родитеља који остварују право на дечији додатак. Постоји 
незнатан број самохраних родитеља који нису остварили ово право (можда 
20-ак), али су они бољег материјалног стања. Од укупног броја (325) њих 
240 није у радном односу. 
 У поступку креирања предлога за пружање новчане помоћи 
најугроженијим самохраним родитељима, Одсек за послове друштвене 
бриге о деци имао је добру сарадњу са Центром за социјални рад од кога је 
добијен податак да 105 самохраних родитеља остварује право на новчану 
социјалну помоћ која износи, за родитеља са једним дететом преко 9.000 
динара, а увећава се за свако наредно дете 30%. Пошто исти ти родитељи 
остварују право и на дечији додатак, може се рећи да не спадају у 
најугроженију групу грађана. 
 Али, у најугроженију групу сигурно спадају преостали, тј. 135 
родитеља који не оставрују никаква примања осим дечијег додатка. Из тих 
разлога предлаже се да се те породице новчано подрже средствима из 
буџета Општине, тако што ће им се исплаћивати по 2.500 динара по детету. 
Ради се о 235 детета за које би се месечно исплаћивало 587.500 динара, 
што на годишњем нивоу даје износ од 7.050.000 динара. 
 

 

 

 У погледу права на новчану помоћ за лечење деце узраста до 18. 
година, још једног права које се уводи овом Одлуком, правни основ се 
налази у члану 4. 8. и 13.  Закона о здравственој заштити у којима се наводи 
да у обезбеђивању и спровођењу здравствене заштите у Републици Србији 
учествују између осталог и општине и Градови. 
 Такође Закон прописује да се друштвена брига за здравље остварује 
на различитим нивоима, а пре свега на нивоу општине, односно града. 
 Друштвена брига за здравље на нивоу општине обухвата мере за 
обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане 
оштине, за шта се обезбеђују средства у буџету локалне самоуправе, у 
складу са законом. 
 Истим Законом је предвиђено да општина може донети посебне 
програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, у 
складу са својим могућностима. 
 Овим правом Општина Пирот ће пружити значајну помоћ деци за све 
интервенције које нису у систему здравствене заштите. Наиме, коришћење 
појединих помагала (нпр. апарати за корекцију кичменог стуба, слушни 
апарати и др) је према Правилнику из области здравствене заштите  
временски ограничено, а неопходна је набавка истог пре истека тог рока или 
је пак ограничено до одређеног узраста детета. 
 Треба истаћи да се често дешава да то није медицински оправдано, 
али је тако прописано из разлога недостатка средстава у области 



здравствене заштите, па су се поједина права тако временом сужавала. 
Такође има примера да су поједине операције потпуно ван система 
здравствене заштите (нпр. операција код деце која болују од церебралне 
парализе, а које врше екипе лекара стручњака из Русије у Ћуприји и то 
веома успешно. Да би дете стало на ноге неопходне су 2-3 операције, а 
само једна кошта преко 200.000 динара. У тим случајевима родитељи се 
обраћају за помоћ донаторима, али обавезно и  Општини. 
 Постоје лекови који нису на позитивној листи без обзира што су 
неопходни деци, ту спадају чак и неки сирупи који су неопходни за лечење 
детета.  
 Такође постоје ситуације где родитељи одлазе са својом децом на 
лечење ван Пирота, а немају право да буду смештени у болници, тако да 
морају да се о свом трошку сместе и хране. 
 С обзиром да се добро зна какав је стандард наших суграђана и да 
немају средства ни за редовне трошкове, дешавало се да су се грађани у 
току задњих година, нарочито у току 2011. год. често обраћали Општини за 
пружање новчане помоћи за лечење своје деце. 
  
 
  
 


