На основу члана 9. став 2. тачка 2. Закона о финансијској подршци породици
са децом („Службени ласник РС“, број 16/2002 и 115/2005 ) и на основу члана 13. и
47. Статута општине Владимирци („Службени лист општине Богатић, Владимирци,
Коцељева и Шабац“, број 30/08), Скупштине општине Владимирци на седници
одржаној дана 05.12.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ВЕЋЕМ ОБИМУ ПРАВА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Члан 1.
Утврђује се већи обим права породици са децом од права утврђених Законом о
финансијској подршци породици са децом и то:
-

Право на родитељски додатак за:
а) прворођено дете
б) другорођено дете
ц) трећерођено и остало рођено дете (четврто, пето....)

Члан 2.
Родитељски додатак исплаћује се са буџета општине Владимирци и то у
следећим износима:
- прворођено дете......................
8.000,00 динара
- другорођено дете......................
10.000,00 динара
- треће и остало рођ. дете...........
12.000,00 динара
Члан 3.
Родитељски додатак остварује мајка, под условом да је држављанин
Републике Србије и да у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији
општине Владимирци.
Право на родитељски додатак, може остварити и отац детета, уколико мајка
детета није жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога спречена
да непосредно брине о детету.
Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђују се у односу на
дан подношења захтева.
Члан 4.
Захтев за остваривање права подноси се Општинској управи општине
Владимирци-Одељењу за општу управу и друштвене делатности, у року од 60 дана
од дана рођења детета.
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Рок од 60 дана може бити продужен у изузетним случајевима, али не дуже од
6 месеци од дана рођења детета, под условом да подносилац захтева располаже
валидним доказима о немогућности подношења захтева у поменутом року од 60 дана.
Права утврђена овом Одлуком остварују се по прописима о општем управном
поступку.

Члан 5.
На решење Општинске управе може се уложити жалба Општинском већу
општине Владимирци у року од 15 дана од дана уручења решења.
Члан 6.
Право на родитељски додатак исплаћиваће се у једнократним износима,
сходно члану 2. ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу
општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац“, а примењиваће се од 01. јануара
2009. године.
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