
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник РС", бр. 113/17, 50/18, 46/21-одлука УС, 51/21-одлука УС, 53/21-одлука УС,
66/21 и 130/21) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Рума ("Службени лист општина
Срема", број 6/09, 38/12, 28/14 и 15/19), Скупштина општине Рума, на седници одржаној
28.03.2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРАВУ НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ

ТРУДНИЦАМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

Члан 1.

Овом одлуком, у складу са Законом, утврђује се право на финансијску помоћ трудницама и
незапосленим породиљама (у даљем тексту: финансијска помоћ), као додатни облик заштите
трудница и породиља на територији Општине Рума, а у циљу повећањанаталитета и као вид
социјалне заштите и помоћи.

Члан2.
Право на финансијску помоћ незапосленим породиљама остварује мајка која је држављанин
Републике Србије, са пребивалиштем на територији општине Рума најмање месец дана пре
дана рођења детета.

Право на финансијску помоћ незапосленим породиљама остварује и мајка страни
држављанин која има статус стално настањеног странца и да мајка има пребивалиште на
територији општине Рума најмање месец дана пре дана рођењадетета.

Право на финансијску помоћ трудницама остварује трудница која је држављанин Републике
Србије, са пребивалиштем на територији општине Рума најмање месец дана пре дана
подношења захтева за једнократну финансијску помоћ.

Право на финансијску помоћ трудницама остварује и трудница која јестрани држављанин и
која има статус стално настањеног странца са пребивалиштем на територији општине Рума
најмање месец дана пре дана подношењазахтеваза једнократну финансијску помоћ.

Незапослена породиља, у смислу ове одлуке је породиља која није у радном односу код
послодавца, није предузетник или власник привредног субјекта, и није носилац породичног
пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност, према
закону којим се уређује порез на доходак грађана.

Члан 3.

Право на једнократну финансијску помоћ имају труднице, било да су запослене или
незапослене, без обзира да ли су раније рађале или не, под условом да им је констатована
трудноћа у трајању од најмање четири пуна месеца, односно чија трудноћа траје дуже од 17

недеља.



Право на финансијску помоћ трудницама исплаћује се једнократно у износу од 20.000,00
динара (словима: двадесетхиљададинара).

Члан 4.

Право на једнократну финансијску помоћ трудница остварује на основу поднетог захтева и
следећих доказа:

1. потврде-извештаја лекара специјалисте гинеколога-акушера,

2. уверења о држављанству Републике Србије,

3.фотокопије личне карте (уколико је лична карта са чипом приложити и пријаву
пребивалишта),

4. фотокопије картице текућег рачуна.

Ако је трудница страни држављанинса статусом стално настањеног странца, поред доказа из
става 1. тачке 1., 3. и 4. овог члана, доставља и фотокопију личне карте странца.

Ако је трудница страни држављанин и нема статус стално настањеног странца захтев уместо
ње подноси њен супружник (брачни или ванбрачни) који има пребивалиште на територији
општине Рума најмање месец дана пре дана подношења захтева и прилаже следеће доказе:

1. потврде-извештаја лекара специјалисте гинеколога-акушера,

2. фотокопију њеног пасоша,

3.његово уверења о држављанству Републике Србије,

Ањегову фотокопије личне карте (уколико је лична карта са чипом приложити и пријаву
пребивалишта),

5. фотокопије картице његовог текућег рачуна.

Захтев за остваривањеправа на једнократну финансијску помоћ трудница подноси најкасније
до дана порођаја.

Члан 5.

Право на финансијску помоћ незапосленим породиљама може да оствари незапослена мајка
засвако новорођено дете без обзира на ред рођења.

Приликом порођаја мајка остварује право на финансијску помоћ као незапослена породиља
самоза једно дете.

Изузетно уколико на порођају мајка роди двоје или више деце утврђени новчани износ
финансијске помоћи се увећава.



Право на финансијску помоћ не може да оствари незапослена мајка чије је дете дато на
усвојење, смештено у установу социјалне заштите, хранитељску породицу, која је лишена
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, као ни усвојитељ или хранитељ
детета.

Члан6.
Право на финансијску помоћ почиње да тече од дана рођења детета па до навршених годину
дана живота детета.

Финансијска помоћ исплаћује се у 12 једнаких месечних рата у износу од 15.000,00 динара
месечно, ако мајка на порођају роди једно дете.

Уколико на порођају мајка роди двоје или више деце финансијска помоћ се исплаћује у 12
једнаких месечних рата у износу од 20.000,00 динара.

Члан7.
Право на финансијску помоћ незапосленим породиљама остварује се на основу захтева
незапослене мајке и следећих доказа:

1. уверења о држављанству Републике Србије,

2. извода из матичне књиге рођенихза децу,

3. фотокопије личне карте (уколико је лична карта са чипом приложити и пријаву
пребивалишта),

4. пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине, уз обавезу да деца имају
пријављено пребивалиштенаистој адреси као и мајка,

5. уверења Центра за социјални рад Општине Рума да мајка води непосредно бригу о детету
за које је поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу
социјалне заштите, хранитељску породицу или дато на усвојење,и да није лишена
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,

6. фотокопије картице текућег рачуна.

7. потврду да се мајка налази на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Ако је мајка страни држављанин са статусом стално настањеног странца, поред доказа из
става 1. тачке 2., 4.до 7. овог члана, доставља и фотокопију личне карте странца.

Чињеницекоје су од значаја за остваривање праван на финансијску подршку породици за
трудницама и незапосленим породиљама надлежни орган требало би да утврди у складу са
чланом 9. став 2. и 3. и чланом 103 став 3. Закона о општем управном поступку (Сл.гласник
РС, број 18/16) и чланом 11. Закона о електронској управи (Сл.гласник РС, број 27/18), осим у
случајевима када странка изричито изјави да ће податке о којима се води службена
евиденција, а који су неопходни за одлучивање у предмету, прибавити сам.



Статус незапослене породиље можесе утврђивати и на основу других релевантних доказа по
оцени органа управекоји води поступак.

Незапослена породиља је дужна да у току исплате права на финансијску помоћ пријави све
промене релевантне за остваривање права.

Уколико се у току исплате права на финансијску помоћ породиља запосли или наступе друге
околности које утичу на остваривање права према оцени органа управе који води поступак,
обуставља се даља исплата.

Сви докази у вези са остваривањем права на финансијску помоћ могу се проверити по
службеној дужности.

Члан 8.

Захтев за остваривање права на финансијску помоћ подноси се најкасније до навршених шест
месеци живота детета.

Право на финансијску помоћ незапослена породиља не може остварити за дете које није живо
у моменту подношења захтева.

Члан 9.

У случају да мајка није жива, да је напустила дете, или да је из оправданих и објективних
разлога спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке може остварити отац
детета, уколико има пребивалиште на територији општине Рума и ако је незапослен.

Када отац детета подноси захтев за остваривање права на финансијску помоћ у складу са
ставом 1. овог члана, поред доказа за мајку из члана 7. став 1. ове Одлуке, отац подноси исте
доказе за себе,уз један од следећих доказа:

- извод из Матичне књиге умрлихза мајку детета;

- уверење Центраза социјални рад општине Рума о чињеницидаје мајка напустила дете;

- одлуку суда да је мајка лишена родитељског права;

- одлуку суда да је мајка лишена пословне способности;

- потврду здравствене установе о тешкој болести мајке;

- потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку;

- доказ о постојању других оправданих и објективних разлога због којих је мајка спречена да
непосредно води бригу о детету.

Члан 10.

Ако је мајка страни држављанин, незапослена је и нема још статус стално настањеног
странца, а под условом да је родила дете на територији Републике Србије,право уместо мајке



може остварити отац детета под условом да је држављанин Републике Србије, да има
пребивалиште на територији општине Рума и без обзира да ли је запослен.

Када отац детета подноси захтев за остваривање права на финансијску помоћ у складу са
ставом 1. овог члана подноси следеће доказе:

1. уверење о држављанству Републике Србије,

2. извод из матичне књиге рођених за децу,

3. фотокопије личне карте (уколико је лична карта са чипом приложити и пријаву
пребивалишта),

4. пријаву пребивалиштаза децуо којој мајка непосредно брине, уз обавезу да деца имају
пријављено пребивалиштена истој адреси као и мајка,

5. уверење Центра за социјални рад Општине Рума да мајка води непосредно бригу о детету
за које је поднет захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу
социјалне заштите, хранитељску породицу или дато на усвојење,и да није лишена
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,

6. фотокопију картице текућег рачуна

7. доказ да је мајка страни држављанин (фотокопија пасоша), као и да је незапослена.

Члан 11.

О праву на финансијску помоћ решава у првом степену Одељењеза друштвене делатности
Општинске управе Општине Рума.

Против решења Одељењаза друштвене делатности Општинске управе општине Рума може
се изјавити жалба Општинском већу општине Рума у року од 15 дана од дана пријема
Решења.Жалба се подноси писмено путем а преко Одељењаза друштвене делатности.

Члан 12.

Општинска управа Општине Рума - Одељење за друштвене делатности подноси захтев за
плаћање Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе Општине Рума
до 10-ог у текућем месецу за претходни месец.

Члан13.
Средства за исплату права по основу ове одлуке, обезбеђују се у буџету Општине Рума, а
исплата се врши на текући рачун породиље, односно труднице отворен код банке.

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина
Срема".



Ступањемна снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о праву на финансијску помоћ
незапосленим породиљама ("Службени лист општина Срема", бр. 15/19).

Образложење
Правни основ за доношењеове Одлуке је Закон о финансијској подршци породициса

децом ("“Сл. гласник РС" број: 113/17, 50/18, 66/21 и 130/21) којим су између осталог регулисане
остале накнаде по основу рођењаи неге детета а које мајка може остварити и кад је у моменту
рођења детета незапослена.

Чланом 11. став 4. Закона предвиђено је да "АП Војводина, општина, односно град могу,
ако су обезбедили средства, да утврде и друга права, већи обим права од права утврђених овим
Законом и повољније услове за њихово остваривање."

У складу са овом Одлуком право на финансијску помоћ трудницама и незапосленим
породиљама остварује мајка која је држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на
теритиорији општине Рума најмање месец дана пре рођењадетета.

Новина у овој Одлуци је додела финансијске помоћи и трудницама са територије наше општине,
без обзира да ли су оне држављани Републике Србијеи имају пребивалиште на нашој
општининајмање месец дана пре дана подношења захтева за једнократну финансијску помоћили
су трудницекоје су страни држављани аликоје морају да имају има пребивалиште/боравиште на
територији општине Рума најмање месец дана пре дана подношења захтева за једнократну
финансијску помоћ.

Право на једнократну финансијску помоћ имају труднице, било да су запослене или незапослене,
које су под условом да им је констатована трудноћа у трајању од најмање четири пуна месеца,
односночија трудноћатраје дуже од 17 недеља

Одлуком је регулисано и које доказе достављају труднице како би оствариле право на
финансијску помоћ.

Финансијска помоћ трудницама је једнократна и износи 20.000,00 динара.

Овом Одлуком,а у складу са Законом, предвиђено је да уместо мајке ово право може
остварити и отац детета уколико има пребивалиште на територији општине Румаи акоје
незапослен, а у случају да мајка није жива, да је напустила дете, или даје из објективних разлога
спречена да непосредно бринео детету. Овом одлуком посебно је регулисано под којим условима
ово право остварује отац детета, ако је мајка страни држављанини нема још статус сталног
настрањеног странца.

Овом Одлуком је предвиђена је и документација коју подносилац захтева достављауз свој
захтев за остваривање права на финансијску помоћ за незапослене породиље.

Финансијска помоћ незапосленим породиљама исплаћујесе у 12 једнаких месечних рата у

износу од 15.000,00 динара ако мајка на порођају роди једно дете, и то је већи износ у односу на

износ предвиђен у тренутно важећој одлуци.



Новина је такође да се мајкама које роде двоје или више деце исплаћује 12 месеци
финансијска помоћ у износу од 20.000, динара.Новчана средства за остваривање права из ове
Одлуке обезбеђују се у буџету Општине Рума.

За спровођење ове Одлуке потребна су посебна средства из буџета. На основу изнетог
донета је Одлука као у тексту.

Скупштина општине Рума

Број: 06-40-7/2022-1|
Дана: 28.03.2022. године Председник
Рума Стеван Ковачевић


