
 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 Лознице (''Службени лист града Лознице'' број 19/08 и 6/13), Скупштина града Лознице 
на седници одржаној дана  15. новембра 2013. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
о новчаној помоћи породици са троје деце 

  

Члан  1.  

Овом Одлуком се утврђују услови и начин остваривања права на новчану помоћ 
породици за трећерођено дете, као и висина и начин исплате новчане помоћи.  

Члан  2.  

Право на новчану помоћ у складу са овом Одлуком остварује мајка трећерођеног 
детета , под следећим условима:  

1. да  је држављанин Републике Србије, 

2.да у моменту рођења детета има пријављено пребивалиште на територији града 
Лознице најмање годину дана пре  рођења детета, 

3. да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено 
осигурање. 

Члан  3.  

Право на новчану помоћ мајка трећерођеног детета остварује подношењем захтева, са 
доказима о испуњености услова за признавање права ,у складу са овом Одлуком, и то: 

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

- уверење о држављанству Републике Србије за подносиоца захтева које не може бити 
старије од шест месеци (оригинал или фотокопија), 

 -уверење о пребивалишту за подносиоца захтева (оригинал или фотокопија), 

  - пријаве пребивалишта за децу (оригинал или фотокопија), 

- очитана или фотокопирана лична карта, 

- фотокопија текућег рачуна на који ће се вршити уплата.  

 



Члан 4. 

Отац детета може остварити ово право уместо мајке уколико испуњава  услове из 
члана 2. ове Одлуке ,и то у следећим случајевима: 

- да мајка није жива, 
- да је напустила децу, 
- да је лишена родитељског права, 
- да је на издржавању казне затвора, 
- да је теже болесна или лишена пословне способности. 

Члан 5. 

Када отац деце, у складу са овом Одлуком остварује право на новчану помоћ, уз захтев 
за признавање права, поред доказа из члана 3. ове Одлуке, 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 деци. 

  Члан 6. 

Захтев за остваривање овог права може се поднети у року од 60 дана од дана рођења 
трећег детета надлежном одељењу Градске управе града Лознице , које 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 7. 

Новчана накнада исплаћиваће се под следећим условима : 

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

- од 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 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 
Лознице", а примењиваће се за породице чије је треће дете рођено после 01. децембра 2013. 
године. 
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