
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ 
 

Одлуком о финансијској подршци породици са децом („Сл.лист града Сомбора“ бр.1/2016) 
утврђује се право родитеља на новчану помоћ (у даљем тексту: родитељски додатак) за 
прво живорођено дете мајке. Право на родитељски додатак има мајка детета, под 
условом да она или отац детета имају пребивалиште на територији града Сомбора 
најмање 12 месеци пре рођења детета, да је један од родитеља држављанин Републике 
Србије и да непосредно брине о детету. Право на родитељски додатак за прворођено дете 
може да оствари и отац детета, уколико испуњава услове из претходног става само у 
случају: - да мајка детета није жива, - да је напустила дете или - да је из оправданих 
разлога спречена да непосредно брине о детету. Ради остваривања права на родитељски 
додатак за прворођено дете мајка детета је у обавези да уз захтев поднесе следећу 
документацију: Образац захтева, садржи: личне податке мајке, личне податке оца детета и 
податке о детету и потврду лекара специјалисте. 
 
Документација која се подноси уз захтев: 1.извод из матичне књиге рођених за дете, - 
уверење о држављанству Републике Србије за себе, односно за оца ако она није 
држављанин Републике Србије, 2. фотокопију личне карте или потврду о пребивалишту на 
територији града Сомбора за себе, односно за оца ако она нема пребавилаште на 
територији града Сомбора у трајању од годину дана у односу на дан рођења детета, 3. 
потврду банке о отвореном текућем рачуну. Уколико право на родитељски додатак 
остварује отац детета, поред доказа наведених у претходном ставу, обавезан је да 
приложи доказ о трајној спречености мајке да се непосредно брине о детету, 4. потврду 
лекара специјалисте да је дете рођено живо. Надлежни орган доноси решење у року од 30 
дана од покретања поступка.  
 
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  Градском 
већу Града Сомбора. Жалба се предаје преко органа градске управе који је донео решење 
о одбијању захтева. 
 
Преузимање захтева се врши у услужном центру Градске управе или путем линка:   
https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2017/08/RODITELJSKI-DODATAK-ZA-PRVORODJENO-
DETE-GRAD.pdf 
 
 
Предаја захтева са потребном документацијом се врши у Услужном центру Градске управе 
(шалтер бр. 6 у периоду од 8,00 до 15,00 часова).  
Контакт особа у Одељењу за друштвене делатности је Јована Грујић, (jgrujic@sombor.rs), 
тел.468-154 (соба 54). 
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