
Скупштина општина Трговиште, на основу члана 40. Статута општине Трговиште 

(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), , на седници одржаној дана 

16.12.2022.године доноси: 

О Д  Л  У  К  У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О МЕРАМА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ 

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
  

Члан  1. 

 

Мења се  и допуњује Одлука о мерама популационе политике општине Трговиште бр.453-

2/19 од дана 30.03.2019.године , са изменама и допунама број:453-2020 од дана 18.12.2020, 

број: 453-18/2021 од дана 21.12.2021 и број 453-2/2022 од 09.09.2022.године , тако што се у 

прелазним и завршним одредбама додаје члан 14а који гласи: 

 

На захтеве за остваривање права на финансијску помоћ ради смањење цене 

родитељства за децу рођену до дана 31.12.2021.године  примењиваће се Одлука о мерама 

популационе политике општине Трговиште без накнадних измена и допуна допуна у 

висини накнаде у управном поступку код Органа Општине Трговиште код доношења 

нових решења услед измењеног чињеничног стања. 

 

На захтеве за остваривање права на финансијску помоћ ради смањење цене 

родитељства за децу рођену после дана 01.01.2022.године  примењиваће се Одлука о 

мерама популационе политике општине Трговиште са накнадним изменама и допунама у 

висини накнаде у управном поступку код Органа Општине Трговиште код доношења 

нових решења услед измењеног чињеничног стања. 

 

                                                          Члан 2. 

 

Мења се  и допуњује Одлука о мерама популационе политике општине Трговиште бр.453-

2/19 од дана 30.03.2019.године , са изменама и допунама број:453-2020 од дана 18.12.2020, 

број: 453-18/2021 од дана 21.12.2021 и број 453-2/2022 од 09.09.2022.године , тако што се у 

у члану 15  после речи у износу 30.000,00 динара брише и сада  гласи 50.000,00 динара. 

                                                                     

                                                                      Члан 3. 

 

Мења се  и допуњује Одлука о мерама популационе политике општине Трговиште бр.453-

2/19 од дана 30.03.2019.године , са изменама и допунама број:453-2020 од дана 18.12.2020, 

број: 453-18/2021 од дана 21.12.2021 и број 453-2/2022 од 09.09.2022.године , тако што се 

члан 6 у целости брише. 

 

Члан 4. 

 

Ова измена Правилника ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику града Врања“ а примењиваће се на све поднете захтеве од дана 01.01.2023.године 

осим за измене из члана 1 ове Одлуке којим се уређује и прецизира примена права за 

периоде дефинисане тим чланом. 



 

 

                                                             Члан 5. 

 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

                                                             Члан 6. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

Дана 16.12.2022.године; Број 453-20/2022 

 

                            

                                                            

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

__________________________________ 

АНДРИЈАНА ФИЛИПОВИЋ МИТИЋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О б  р  а  з   л   о  ж   е  њ  е 

 

 Дана 30.03.2019.године на седници Скупштина општине Трговиште донела је 

Одлуку о мерама популационе политике општине Трговиште где је између осталог 

утврђено право на финансијску подршку ради смањење цене родитељства коју остварују 

родитељи у брачној и ванбрачној заједници, самохрани родитељи и старатељи деце са 

новчаним износима у зависности од радноправног статуса родитеља у износима од 

30.000,00 динара за оба незапослена родитеља, 20.000,00 динара једног незапосленог 

родитеља и 10.000,00 динара за случај уколико су оба запослена родитеља и то на период 

од једне две или три године у зависности од тога  да ли се ради о првом, другом или 

трећем детету. . 

 

 Скупштина општине је Одлуку о мерама популационе политике општине 

Трговиште више пута мењала и то измене и допуне број:453-2020 од дана 18.12.2020, број: 

453-18/2021 од дана 21.12.2021 и број 453-2/2022 од 09.09.2022.године. 

 

 Разлог доношења ове измене и допуне Одлуке о мерама популационе политике 

општине Трговиште јесте проблем примене права код орана управе Општине Трговиште 

службе за дечију заштиту јер током коришћења права на финансијску подршку ради 

смањење цене родитељства долази до промене у чињеничног стања конкретно 

запослености или незапослености једног или оба родитеља, старатеља и др. 

 

 Код одређеног броја донетих решења пре дана 31.12.2021.године од стране 

надлежне службе Општинске управе општине Трговиште дошло је до тога да се после 

измене и допуне Одлуке о мерама популационе политике општине Трговиште од 

01.01.2022.године променило чињенично стање у делу запослености или незапослености 

једног или оба родитеља старатеља и др. те да је то право прекинуто а да услед измене и 

допуне Одлуке служба не доноси нова решења јер се настала ситуација може тумачити на 

више начина: 

 

1. Да се ради о стеченом праву где касније измене и допуне Одлуке не утичу на 

само стечено право. 

2. Да се ради о правној празнини где би сам доносилац Одлуке морао да донесе 

аутентично тумачење норме. 

3. Да се примени принцип временске примене права где се примењу правне норме 

на снази. 

 

 Код наведених измена и допуна у прелазним и завршним одредбама није јасно 

дефинисан начин решавања оваквог случаја па је ради примене Одлуке о мерама 

популационе политике општине Трговиште потребно донети ову измену и допуну Одлуке 

на Скупштини општине Трговиште. 

 

 Изменом ове Одлуке о мерама популационе политике општине Трговиште 

повећава се једнократна новчана помоћ за новорођенче у једнократном износу са 

30.000,00 динара на 50.000,00 динара а право на финансијску подршку ради смањење цене 

родитељства се укида од почев од дана 01.01.2023.године. 

 


