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44.
На основу члана 44. став 1. тачка 22) Статута 

општине Велика Плана („Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, 
број: 10/19) и члана 2. Одлуке о Општинском већу 
општине Велика Плана („Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, 
број: 41/08, 22/13 и 16/19), а у вези члана 10. став 2. 
Правилника о додатној образовној, здравственој 
и социјалној подршци детету, ученику и одраслом 
(„Службени гласник РС“, број: 80/18),

Општинско веће општине Велика Плана на 121. 
седници одржаној 08.03.2023. године донело је

РЕШЕЊЕ

I
Усваја се Извештај о раду Интерресорне комисије 

(ИРК) за процену потребе за додатном образовном, 
здравственом и социјалном подршком детету, ученику 
и одраслом и предложеним и пруженим подршкама 
за 2022. годину од 31.01.2023. године.

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ

беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка“.

02100/2023II од 8. марта 2023. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић

45.
На основу члана 113. став 1. Статута општине Ве

лика Плана („Међуопштински службени лист oпш
тина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр. 
10/19), члана 9. Одлуке о остваривању права на роди
тељски додатак („Међуопштински службени лист 

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр. 
4/22 и 5/23),

Општинско веће општине Велика Плана, на 121. 
седници одржаној 08.03.2023. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Члан 1.
У Правилнику о ближим условима и начину ост

ва ривања права на родитељски додатак („Међу оп ш
тински службени лист општина Велика Плана и Сме
деревска Паланка”, број 8/22), после члана 6. додаје 
се члан 6а који гласи:

„Члан 6а.
Захтев за додатни новогодишњи родитељски дода

так подноси мајка детета које је прворођено у Новој 
години.

У случају да мајка детета није жива, захтев из став 
1. овог члана може поднети отац детета.

Услов за остваривање права наведеног у ставу 1. 
и 2. овог члана је да подносилац захтева има преби
валиште, односно боравиште на територији општине 
Велика Плана и да је дете рођено у болници „Стефан 
Високи“ у Смедеревској Паланци.

Као доказ о испуњености услова за признавање 
права из става 1.и 2. овог члана потребна је следећа 
документација:
1. Фотокопија личне карте или очитана лична карта 

подносиоца захтева;
2. Фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева;
3. Потврда болнице „Стефан Високи“Смедеревска 

Паланка, да је дете за које се подноси захтев за 
остваривање права наведеног у ставу 1. и 2. овог 
члана прворођено у Новој години“.
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Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од да
на објављивања у „Међуопштинском службеном лис
ту општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број: 553192/2023II
У Великој Плани, 8. марта 2023. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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