На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник Републике Србије", број 16/2002 и 115/2005) и члана 40. тачка 7. Статута
града Лозницe (''Службени лист града Лознице'' број 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице
на седници одржаној дана 15. новембра 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују услови и начин остваривања права на новчану помоћ
брачним паровима приликом склапања брака, као и висина и начин исплате новчане помоћи.
Члан 2.
Брачни парови остварују право на новчану помоћ приликом склапања првог брака,
под условом да бар један брачни партнер у тренутку склапања брака има пријављено
пребивалиште на територији града Лознице најмање три године пре склапања брака.
Члан 3.
Брачни парови остварују право на новчану помоћ у износу од једне просечне нето
зараде града Лознице према подацима које објави републички орган за послове статистике у
месецу када је брачни пар склопио брак .
Члан 4.
Уз захтев за остваривање права прилаже се следећа документација:
- извод из књиге венчаних
- уверење о пребивалишту
- очитане или фотокопиране личне карте брачних партнера
- фотокопија текућег рачуна на који ће се извршити уплата

Члан 5.
Захтев за остваривање овог права може се поднети у року од 60 дана од дана
закључења брака надлежном одељењу Градске управе Лознице, која решењем одлучује о
признавању права и исплати новчане накнаде.

Против решења којим се одлучује о праву на једнократну новчану накнаду, може се
изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15 дана од пријема решења.
По жалби на решење одлучује Градско веће града Лознице.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Лознице", а примењиваће се за брачне парове који су склопили брак после 01. децембра 2013.
године.
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