
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОЦА КОЈИ 

ЈЕ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН 

 

Правни основ за остваривање права : Закон о финансијској подршци породици са децом 

( „ Службени гласник РС“ , бр.113/17 и 50/18), Правилник о ближим условима и начину 

остваривања права на финансијску подршку породици са децом ( „ Службени гласник 

РС“ бр: 58/2018). 

 

Захтев за родитељски додатак мајке за прво, друго, треће и четврто дете може поднети 

мајка или отац, уколико је он тај који се непосредно брине о детету, јер мајка није у 

ситуацији да се брине о детету и о томе достави тражене доказе . Захтев за остваривање 

права на родитељски додатак подноси отац на обрасцу РД-2-C-O, који су прописани 

Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку 

породици са децом. 

 

Захтев подноси мајка, одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено 

или директно надлежном органу управе најкасније до године дана живота детета.Захтев 

поднет здравственој установи , на основу овлашћења мајке,односно оца ,  овлашћени 

здравствени радник шаље електронским путем надлежном органу управе у складу са 

законом којим се уређује електронски документ и услуге у електронском промету. 

 

Докази на основу којих се доноси решење су изјаве (саставни део обрасца захтева) које 

даје отац и то: 1.изјаве оца да су новорођено дете и њена деца претходног реда рођења 

вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите у РСрбије, 2. Изјаве 

оца да он и његова супруга не живе у иностранству; 3.изјаве оца о називу и месту 

предшколске установе коју њена/његова  деца доспелог узраста похађају; 4.изјаве оца да 

њена/његова деца доспелог узраста похађају припремни предшколски програм у оквиру 

система предшколског васпитања и образовања РСрбије; 5. Изјаве оца да се њена/његова 

деца, доспелог узраста, школују и редовно похађају наставу у оквиру система 

основношколског образовања РСрбије;6.изјаве оца о називу и месту основне школе коју 

њена/његова деца  доспелог узраста похађају; 7. Изјаве оца да њена/његова деца живе на 

територији РСрбије; 8.изјаве оца о називу и месту здравствене установе у кокој је 

изабрани лекар; 9.доказ да у земљи чији је држављанин, није остварио исто или слично 

право за дете за које подноси захтев; 10. Доказ о постојању брачне, односно ванбрачне 

заједнице са мајком детета;  

 

Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција, када захтев 

подноси отац детета, прибавља/врши увид надлежни орган и то: 1. извод из матичне 

књиге умрлих за мајку; 2. уверење центра за социјални рад о чињеници да је мајка 

напустила дете; 3. одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права; 4. 

извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење 

којим је мајка лишена пословне способности; 5. потврду надлежне установе о почетку и 

трајању издржавања казне затвора за мајку. 6. пријава пребивалишта за децу, 7. извод из 

матичних књига рођених за сву децу оца, као и децу мајке детета за које се подноси 

захтев; 8. уверења надлежне службе из земље чији је држављанин  да његова  да његова  

деца  из претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 

хранитељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена  родитељског права у 

односу на децу претходног реда рођења (уколико се ради о поменутом изузетку када се 

деца из оправданих разлога смештена у установу социјалне заштите потребно је 

приложити и извештај надлежног центра за социјални рад са оценом оправданости 



смештаја детета, као и пратећу медицинску документацију,9.доказ да има статус стално 

настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије, 10.доказ о 

постојању брачне, односно ванбрачне заједнице са оцем детета , 11. Доказ да у земљи 

чији је држављанин није остварио или слично право за дете за који подноси захтев. 

 

По добијању захтева надлежни орган проверава уредност захтева и поднету 

документацију. Уколико је захтев уредан или је странка у остављеном року допунила 

неуредан захтев, орган издаје решење којим се утврђује право странке на родитељски 

додатак. 

 

Надлежни орган доноси решење у року од 30 дана од покретања поступка. Против 

решења којим је захтев странке одбијен, странка има право жалбе на решење  

Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова.. Жалба се предаје преко органа општинске/градске управе који је донео решење 

о одбијању захтева. 

 

Преузимање обрасца захтева се врши са линка: https://www.sombor.rs/wp-

content/uploads/2018/08/PRAVO-NA-RODITELJSKI-DODATAK-OCA-KOJI-JE-STRANI-

DRZAVLJANIN.pdf  

 

Предаја захтева са потребном документацијом се врши на шалтеру 6. Услужни центар  

Градске управе града Сомбора (7 у периоду од 8,00 до 15,00 часова). Контакт особа у 

Одељењу за друштвене делатности је Марија Јерковић, (мjerkovic @sombor.rs), тел.468-

275  и Аница Милановић, (amilanovic@sombor.rs), тел. 468-196. 
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