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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

("Службени гласник Републике Србије", број 16/2002 ,115/2005 и 107/2009) и члана 40. и 84. 

Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 8/14 – пречишћен текст), 

Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 14. јуна 2017. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о финансијској подршци породици са децом на територији 

града Лознице 

 

I Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређују се права на новчану помоћ, као вид социјалне и хуманитарне 

помоћи,  породици са децом, носиоци права, услови, поступак остваривања ових права, 

њихово усклађивање и надзор над применом ове одлуке. 

Права на новчану помоћ породици са децом чине права родитеља и деце која се 

установљавају ради : 

- побољшања услова за задовољавање основних потреба деце, 

- посебног подстицаја рађања деце на територији града Лознице, 

- подршке материјално угроженим породицама са децом. 

 

II Права, услови и поступак остваривања права 

 

Члан 2. 

 

Права на новчану помоћ породици са децом у смислу ове одлуке су: 

              1. право на једнократну новчану помоћ мајци за рођено дете; 

2. право на новчану помоћ незапосленим родитељима  до навршене прве године 

живота детета; 

3.  право на новчану помоћ родитељима са троје деце; 

4.  право на новогодишњи поклон првом рођеном детету у новој години. 

 

1.  Право на једнократну новчану помоћ мајци за рођено дете 

 

Члан 3. 

 

Право на једнократну новчану помоћ остварује мајка за своје прворођено, другорођено, 

трећерођено, четврторођено дете, рођене близанце и рођене тројке под условом: 

- да има пребивалиште на територији града Лознице најмање 24 месеца пре рођења 

детета; 
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- да непосредно брине о детету; 

- да приходи по члану породичног домаћинства детета у последња три месеца пре 

рођења детета не прелазе просечну месечну зараду без пореза и допринoса 

исплаћену у граду Лозници према подацима које објави републички орган за послове 

статистике с тим да се новорођено дете сматра чланом породичног домаћинства 

приликом утврђивања просечне месечне зараде. 

Породично домаћинство детета у смислу овог члана је заједница живљења, 

привређивања и трошења средстава коју чине родитељи, као и сродници у правој линији, а у 

побочној линији до другог степена сродства. 

 Редослед рођења детета утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту 

подношења захтева за остваривање права из ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 

Новчани износ једнократне новчане помоћи из члана 3. ове одлуке износи: 

- за прворођено дете                                                      15.000 динара; 

- за другорођено дете, трећерођено и четврторођено дете            20.000 динара; 

- за рођене близанце                                                      40.000 динара; 

- за рођене тројке                                                      50.000 динара. 

 

Члан 5. 

 

Уз захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за рођено дете   се прилаже: 

- извод из матичне књиге рођених за дете/децу; 

- уверење о пребивалишту за мајку издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије – Полицијска станица Лозница ;  

- изјава мајке да непосредно брине о детету оверена код надлежног органа  у складу са 

Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа("Службени гласник Републике 

Србије", број 93/2014 и 22/2015); 

- уверење о пребивалишту за дете/децу издато од стране Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије – Полицијска станица Лозница;  

- изјава мајке о члановима породичног домаћинства детета оверена код надлежног 

органа  у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа("Службени 

гласник Републике Србије", број 93/2014 и 22/2015); 

- доказ о укупним приходима породичног домаћинства детета; 

- очитана или фотокопирана лична карта мајке; 

- број текућег рачуна или штедне књижице мајке. 
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2. Право на новчану помоћ незапосленим родитељима  до навршене прве године живота  

детета 

 

Члан 6. 

 

Незапослени родитељи остварују право на новчану помоћ до навршене прве године 

живота детета, под условом да: 

- се родитељи детета  најмање 12 месеци пре рођења детета као незапослена лица 

непрекидно воде на евиденцији Националне службе за запошљавање- Филијала 

Лозница; 

- родитељи детета имају пријављено пребивалиште на територији града Лознице, 

најмање 24 месеца пре рођења детета. 

Право из става 1. овог члана незапослени родитељи остварују у новчаном износу  од 

20.000 динара на месечном нивоу, почев од дана рођења па до навршене прве године 

живота детета. 

Носилац права из става 1. овог члана је мајка детета. 

Право из става 1. овог члана припада незапосленој самохраној мајци и самохраном 

незапосленом оцу. 

Самохрана мајка у смислу ове одлуке јесте родитељ који самостално врши 

родитељско право у складу са одредбама Породичног закона ("Службени гласник Републике 

Србије", број 18/2005,72/2011-др.закон и 6/2015), у следећим случајевима: 

- да отац детета није жив; 

- да није утврђено очинство детета; 

- да је отац детета лишен родитељског права; 

- да је отац детета на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; 

- да је отац детета теже болестан или лишен пословне способности. 

- Самохрани отац у смислу ове одлуке јесте родитељ који самостално врши родитељско 

право у складу са одредбама Породичног закона ("Службени гласник Републике 

Србије", број 18/2005,72/2011-др.закон и 6/2015), у следећим случајевима: 

- да мајка детета није жива; 

- да је мајка детета напустила дете/децу; 

- да је мајка детета лишена родитељског права; 

- да је мајка детета на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; 

- да је мајка детета теже болесна или лишена пословне способности. 

 

Члан 7. 

 

Уз захтев за остваривање права незапослених родитеља на новчану помоћ до 

навршене прве године живота детета се прилаже: 

- извод из матичне књиге рођених за дете/децу; 

- уверење о пребивалишту за родитеље издато од стране Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије – Полицијска станица Лозница; 
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- уверење о незапослености за родитеље издато од стране Националне службе за 

запошљавање – Филијала Лозница ; 

- уверење о пребивалишту за дете/децу издато од стране Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије – Полицијска станица Лозница; 

- изјава родитеља да непосредно брину о детету оверена код надлежног органа у 

складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа ("Службени гласник 

Републике Србије", број 93/2014 и 22/2015); 

- очитане или фотокопиране личне карте родитеља; 

- број текућег рачуна или штедне књижице мајке. 

 

Када самохрана мајка, у смислу ове одлуке подноси захтев за остваривање права на 

новчану помоћ, уз захтев за признавање права, поред доказа из става 1.овог члана, подноси 

и један од следећих доказа: 

- извод из матичне књиге умрлих за оца ; 

- доказ да није утврђено очинство детета; 

- одлуку надлежног суда да је отац лишен родитељског права; 

- потврду надлежне установе да се отац налази на издржавању казне затвора    дуже од 

шест месеци; 

- извештај надлежне здравствене установе о тежој болести оца или да је лишен 

пословне способности. 

 

Када самохрани отац, у смислу ове одлуке подноси захтев за остваривање права на 

новчану помоћ, уз захтев за признавање права, поред доказа из става 1. овог члана, подноси 

и један од следећих доказа: 

- извод из матичне књиге умрлих за мајку; 

- уверење органа старатељства да је мајка напустила децу; 

- одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права; 

- потврду надлежне установе да се мајка налази на издржавању казне затвора или 

друге доказе да мајка непосредно не брине о деци; 

- извештај надлежне здравствене установе о тежој болести мајке или доказе којима се 

потврђује да мајка непосредно не брине о детету/деци. 

  

3.  Право на новчану помоћ родитељима са троје деце 

Члан  8. 

Родитељи  остварују посебно право на новчану помоћ  за трећерођено дете од дана 

рођења до пунолетства детета,  под следећим условима :  

- да у моменту рођења детета родитељи имају пријављено пребивалиште на     

територији града Лозница 24 месеца пре  рођења детета; 

- да су корисници права на дечији додатак  или рођењем трећег детета постају 

корисници права на дечији додатак; 

- да дете има пријављено пребивалиште на територији града Лознице; 
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- пре и за време редовног школовања трећег детета. 

Носилац права из става 1. овог члана је мајка детета. 

Право из става 1. овог члана припада и самохраној мајци и самохраном оцу. 

Члан 9. 

Новчана помоћ из члана 8. ове одлуке утврђује се у зависности од животног доба 
детета, тако да је: 

- од рођења до напуњене 3 године живота .......................................    3 000 динара на 
месечном нивоу, 

- од напуњене 3 године живота до поласка у школу.............................5 000 динара на 
месечном нивоу, 

- од првог разреда основне школе до завршетка основне школе.....   8 000 динара на 
месечном нивоу, 

- од првог разреда средње школе до пунолетства ......................... 10 000 динара на 
месечном нивоу. 

Члан  10. 

Уз захтев за остваривање право на новчану помоћ родитељима са троје деце  се 

прилаже: 

- изводи из матичне књиге рођених за децу (оригинал или фотокопија); 

- уверење о пребивалишту за родитеље издато од стране Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије – Полицијска станица Лозница (оригинал 

или фотокопија);   

- пријаве пребивалишта за децу издата од стране Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије – Полицијска станица Лозница (оригинал или 

фотокопија); 

- решење о признатом праву на дечији додатак; 

- годишња потврда о редовном школовању трећег детета; 

- очитана или фотокопирана лична карта родитеља; 

- фотокопија текућег рачуна мајке на који ће се вршити уплата. 

Када самохрана мајка или отац подносе захтев за остваривање права, поред 

документације из става 1. овог члана подносе и доказе из члана 7. став 2. или 3. ове одлуке. 

  

Промењене околности 

Члан 11. 

Носилац права на новчану помоћ родитељима са троје деце, дужан је да без 
одлагања обавести јединицу Градске управе града Лознице надлежне за послове дечије и 
социјалне заштите о променама околности које утичу на остваривање овог права (губитак 
држављанства РС, стицање двојног држављанства, промена пребивалишта корисника права 
или детета, губитак права на дечији додатак,престанак редовног школовања), а најкасније у 
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року од 15 дана од настанка промене која је од утицаја на коришћење права на новчану 
помоћ. 

Уколико у време коришћења овог права дође до промена које утичу на његово 
остваривање, јединица Градске управе града Лознице надлежна за послове дечије и 
социјалне заштите ће решењем констатовати престанак права.  

У случају непријављивања, односно неблаговременог пријављивања промена које 
утичу на остваривање овог права, јединица Градске управе града Лознице ће решењем 
констатовати и дан престанка права и утврдити обавезу носиоца права на новчану помоћ на 
повраћај примљених износа новчане помоћи са одговарајућом каматом од дана престанка 
права до дана повраћаја. 

4. Право на новогодишњи поклон првом рођеном детету у новој години 

Члан 12. 

Прво рођено дете у новој години у Општој болници у Лозници  има право на 

новогодишњи поклон . 

Носилац права из ства 1. овог члана је мајка детета. 

Новогодишњи поклон у новчаном износу исплаћује се у висини просечне месечне 

зараде без пореза и доприноса исплаћене у граду Лозници за предходна три месеца. 

 

III  Забрана кумулације права 

Члан 13. 

 Носиоци права  на новчану помоћ могу користити једно од права на новчану помоћ  
утврђених у члану 2.  тачка 1. до 3.   ове одлуке. 

Носилац права, односно подносилац захтева који испуњава услове за остваривање 
више права на новчану помоћ из става 1. овог члана дужан је да се приликом  подношења 
захтева  изјасни које право на новчану помоћ жели да оствари. 

 

IV  Рок за остваривање права и право на жалбу 

Члан 14. 

Захтев за остваривање права на новчану помоћ за које се носилац права определио 

може се поднети у року од 60 дана од дана рођења детета јединици Градске управе града 

Лознице надлежној за послове дечије и социјалне заштите. 

Јединица Градске управе из става 1. овог члана решењем одлучује о признавању 

права и исплати новчане помоћи. 

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба. Жалба се подноси  

Градском већу града Лознице у року од 15 дана од пријема решења. 
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V Прибављање документације по службеној дужности 

Члан 15. 

У поступку остваривања права на новчану помоћ утврђених овом  одлуком, Градска 

управа града Лознице-јединица надлежна за послове дечије и социјалне заштите по 

службеној дужности прибавља следећу документацију: 

- извод из матичне књиге рођених за дете/децу; 

- уверење о пребивалишту за родитеље издато од стране Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије – Полицијска станица Лозница; 

- уверење о незапослености за родитеље издато од стране Националне службе за 

запошљавање – Филијала Лозница ; 

- извод из матичне књиге умрлих за оца; 

- извод из матичне књиге умрлих за мајку и 

- другу документацију, односно јавну исправу о којој се води јавна евиденција у складу 

са Законом о општем управном поступку. 

Преосталу документацију неопходну за остваривање права на новчану помоћ 

прибавља носилац права, односно подносилац захтева. 

 

VI  Усклађивање права и новчане помоћи 

Члан 16. 

Права, односно висина новчане помоћи утврђена овом одлуком и решењем јединице    
Градске управе надлежне за послове дечије и социјалне заштите могу се мењати у складу и 
уз, односно по доношењу Одлуке о буџету града за сваку наредну буџетску годину.  

 

VII Надзор 

Члан 17. 

Надзор над применом ове одлуке врши Градска управа-јединица надлежна за 
послове дечије и социјалне заштите. 

Вршење надзора из става 1. ове одлуке укључује и обавезу органа из става 1. да прати 
спровођење ове одлуке, предлаже мере, односно анализира ефекте њене примене, као и да 
прати наступање промењених околности код корисника права које су од утицаја на 
коришћење остварених права. 
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VIII Прелазне и завршне одредбе 

Члан 18. 
 

Поступци по захтевима поднетим до ступања на снагу ове одлуке, за остваривање 
права који се односе на децу рођену  пре ступања на снагу ове одлуке окончаће се у складу 
са прописима који су били на снази на дан рођења детета. 

Права  утврђена решењем јединице Градске управе надлежне за послове дечије и 
социјалне заштите донета  по прописима који у складу са овом одлуком престају да важе , 
могу  се мењати у складу и  по  доношењу  Одлуке о буџету града за сваку наредну буџетску 
годину. 

 
Члан 19. 

 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о новчаној помоћи породици 

на територији града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 3/09 и 9/11), Одлука о 
новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета 
(''Службени лист града Лознице'', број 11/11, 6/13 и 7/15) и Одлука о новчаној помоћи 
породици са троје деце (''Службени лист града Лознице'', број 13/13). 

 
Члан 20. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Лознице". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 

Број: 06-20/17-11-12 
Датум: 14. јун 2017. године 
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 
 

 


