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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 113/2017 и 50/2018) и члана 40. тачка 7) 

Статута града Лознице („Службени лист града Лознице“ број 1/19 - пречишћен текст), 

Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 29. децембра 2020. године, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

о додели бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу 

и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју 

 

 

 

Члан 1. 

   

 Овом одлуком утврђују се ближи услови, начин и поступак доделе бесповратних 

новчаних средстава младим породицама из буџета града Лознице за куповину, градњу и 

реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју града Лознице.  

 

Члан 2. 

 

 Млада породица у смислу ове одлуке јесте брачни пар супружника појединачно 

млађих од 43 године живота или родитељ који живи у заједници са једно или више 

малолетне деце (у даљем тексту: Породица). 

 Право на доделу бесповратних новчаних средстава из ове одлуке може се остварити 

за: 

- куповину и/или реконструкцију куће нето површине до 100 м2, односно до 20 м2 по 

члану Породице на сеоском подручју; 

- изградњу куће нето површине до 100 м2, односно до 20 м2 по члану Породице на 

сеоском подручју. 

Породица може само једном остварити ово право, у износу највише до 600.000,00 

РСД. 

Подносилац захтева је један од супружника или родитељ из става 1. овог члана. 

 

Члан 3. 

 

Право на доделу бесповратних новчаних средстава из ове одлуке има Породица под 

следећим кумулативним општим условима који се односе на подносиоца: 

- да је држављанин Републике Србије; 

- да има пријављено пребивалиште, односно за избегла и интерно расељена лица, 

боравиште на територији града Лознице најмање годину дана пре подношења захтева, 

односно лице чију су преци у правој линији имали пребивалиште на територији града 

Лознице у трајању од најмање 20 година непрекидно.  

Право на доделу бесповратних новчаних средстава из ове одлуке има Породица под 

следећим кумулативним општим условима који се односи на све њене чланове понаособ: 

- да немају у својини објекат за становање у градском подручју града Лознице; 

- да немају у својини објекат за становање у сеоском подручју града Лознице који је 

услован; 

- да немају у својини објекат за становање ни на територији других локалних 

самоуправа у Републици Србији; 

- да нису кривично осуђивани (само за чланове Породице са навршених 14 година 

живота). 
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Право на доделу бесповратних новчаних средстава из ове одлуке има Породица под 

општим условом да су укупна примања свих чланова Породице, на месечном нивоу, нижа од 

две просечне нето месечне зараде запосленог у граду Лозници, према последњем објављеном 

податку Републичког завода за статистику. 

Уз испуњеност општих услова из става 1, 2. и 3. овог члана, чланови Породице треба 

да испуњавају и посебне услове који се прописују јавним позивом. 

Посебним условима из става 2. овог члана могу се прописати стручна спрема и/или 

занимање једног члана Породице, конкретно подручје, односно насељено место (село) на 

који се јавни позив односи када је то од посебног интереса за то подручје, односно село, број 

деце чланова Породице и новчани износ примања по члану Породице. 

У смислу ове одлуке, под градским подручјем сматра се територија катастарских 

општина - Лозница, Бања Ковиљача и Лешница, док се остатак територије града Лозница 

сматра сеоским подручјем. 

Неуслован објекат за становање је онај објекат на којем је према извештају 

овлашћеног судског вештака грађевинске струке неопходно извести радове на 

реконструкцији објекта за становање у сеоском подручју и објекат који нема 20 м2  површине 

по члану Породице. 

 

Члан 4. 

 

Поступак доделе средстава покреће се на основу јавног позива који се објављује у 

локалном јавном гласилу и на званичној интернет страници града Лознице, а по потреби и у 

другим медијима. 

Јавни позив, који обавезно садржи износ опредељених средстава за ову намену, 

расписује Градско веће града Лознице најкасније до 31. марта текуће године, у складу са 

планираним средствима буџета града Лознице. 

По расписивању јавног позива, захтев се подноси на прописаном обрасцу Градске 

управе града Лознице – Одељење за друштвене делатности. 

Захтев се може поднети у року од шест месеци од дана расписивања јавног позива. 

Уз захтев из става 3. овог члана подносилац  прилаже следећу документацију: 

1) уверење о држављанству РС; 

2) извод из матичне књиге венчаних (уколико је подносилац захтева супружник из 

члана 2. став 2.), односно доказ о родитељском праву (уколико је подносилац 

захтева родитељ из члана 2. став 2.); 

3) уверење о пребивалишту или боравишту; 

4) уверење о неосуђиваности; 

5) очитане/фотокопије личних карата; 

6) извод/потврда/лист непокретности из Републичког геодетског завода - Службе 

катастра напокретности у Лозници; и, 

7) изјаву оверену у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 

(„Службени гласник РС“, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018) да немају у својини објекат за 

становање у градском подручју; 

8) изјаву оверену у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 

(„Службени гласник РС“, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018) да немају у својини објекат за 

становање у сеоском подручју који је услован; 

9) изјаву оверену у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 

(„Службени гласник РС“, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018) да немају у својини објекат за 

становање ни на територији других локалних самоуправа у Републици Србији; 

10) Извештај овлашћеног судског вештака грађевинске струке о неопходности 

извођења радова на реконструкцији објекта за становање у сеоском подручју (само уколико 

се подноси захтев за реконструкцију); 

11) Информацију о локацији  (само уколико се гради нов објекат). 
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За посебне услове из члана 3. став 5. ове одлуке подносилац захтева подноси доказе 

прописане јавним позивом из члана 4. ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 

Поступак доделе средстава на основу јавног позива из члана 4. став 1. ове одлуке 

спроводи Комисија за остваривање права на доделу бесповратних новчаних средстава за 

куповину, градњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју (у даљем тексту: 

Комисија) коју именује Градско веће града Лознице. 

Комисију чини пет чланова. 

Задатак Комисије је да: 

1) припреми предлог јавног позива из члана 4. став 1. ове одлуке; 

2) утврди комлетност примљених захтева, и у случају некомплетног захтева исти не 

разматра и доноси решење о одбацивању захтева као неуредног; 

3) према редоследу примљених захтева: 

- у случају да нису испуњени услови из чл. 3. и 4. ове одлуке доноси решење о 

одбијању захтева за утврђивање права на доделу бесповратних новчаних средстава; 

- у случају да су испуњени сви услови прописани овом одлуком доноси решење којим 

се усваја захтев за утврђивање права на доделу бесповратних новчаних средстава за 

куповину, градњу и реконструкцију куће са окућницом, до износа утврђеног у члану 2. став 

3. ове одлуке. 

 

Члан 6. 

 

Решење о утврђивању права на на доделу бесповратних новчаних средстава за 

куповину, градњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју Комисија 

доноси до утрошка расположивих средстава из члана 4. ст. 2. ове одлуке. 

Комисија разматра примљене захтеве и доноси решење из овог члана до 15. у месецу, 

за захтеве примљене у претходном месецу. 

Административно техничке послове за потребе Комисије обавља Градска управа 

града Лознице – Одељење за друштвене делатности. 

 

Члан 7. 

 

Против решења из члана 5. ове одлуке подносилац захтева може поднети жалбу 

Градском већу града Лознице у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Одлука Градског већа је коначна. 

 

Члан 8. 

 

 По коначности решења о утврђивању права на на доделу бесповратних новчаних 

средстава за куповину, градњу и реконструкцију куће са окућницом корисници и Градска 

управа града Лознице закључују уговор о додели бесповратних новчаних средстава за 

куповину, градњу и реконструкцију куће са окућницом који садржи: 

- име и презиме корисника, ЈМБГ и адресу становања; 

- износ средстава који се додељују; 

- намена средстава (куповина/реконструкција/изградња); 

- обавезу корисника да ће испоштовати све релеванте прописе Републике Србије везане 

за пренос права својине (када је у питању куповина), односно за извођење радова (када су у 

питању изградња и реконструкција) и да, у супротном, имају обавезу враћања средстава у 

целости, уз обрачунату законску затезну камату од дана преноса средстава на рачун 

корисника до дана враћања. 
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 Средства по основу права на доделу бесповратних новчаних средстава за куповину, 

градњу и реконструкцију куће са окућницом, у складу са расположивим буџетским 

средствима града Лознице, преносе се на текући рачун корисника по закључењу уговора из 

става 1. овог члана у року од седам дана. 

  

Члан 9. 

  

Корисник права на доделу бесповратних новчаних средстава за куповину, градњу и 

реконструкцију куће са окућницом је дужан да Комисији достави као доказ извештај 

овлашћеног судског вештака грађевинске струке о извршеним радовима, чији је обавезни део 

садржаја и новчана вредност изведених радова. 

 

Члан 10. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о додели бесповратних 

новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу 

(„Службени лист града Лознице“, број 21/16 и 13/2017). 

 

Члан 11. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Лознице“. 

 

 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-37/20-8-5 

Датум: 29. децембар 2020. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 
 


