
 

 

  

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 Лозница (''Службени лист града Лознице'' број 8/14 – пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној дана  10. септембра 2015. године, доноси 

   
  

О Д Л У К У 
о  изменама Одлуке о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене 

прве године живота детета 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота 
детета (''Службени лист града Лознице'', број 11/11 и 6/13) члан 1. мења се и гласи:   

''Члан 1. 

Незапослена породиља остварује право на новчану помоћ до навршене прве године 
живота детета уколико има пријављено  пребивалиште на територији града Лозницe, најмање 
12 месеци пре рођења детета. 

Изузетно незапослена породиља може остварити право на новчану помоћ када због 
проблема у регулисању питања пребивалишта нема пријављено пребивалиште на територији 
града Лознице најмање 12 месеци пре рођења детета у случају када брачни партнер 
незапослене породиље има пријављено пребивалиште на територији града Лозницe најмање 
три године пре рођења детета. 

Право  из  става 1.  овог члана незапослена  породиља остварује у висини од 20 000  
динара на месечном нивоу, почев од дана рођења детета.'' 

Члан 2. 

У члану 2. после алинеје 3. додају се  алинеја 4. и 5, које гласе:  

''-     извод из књиге венчаних  

- уверење о пребивалишту  издато  од  стране  Министарства  унутрашњих послова 
Републике Србије - Полицијска станица Лозница за брачног партнера.'' 

Члан 3. 

Остале одредбе Одлуке остају непромењене. 



 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 
Лознице", а примењиваће се за децу рођену после 1. октобра 2015. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
 
Број: 06-26/15-25-9 
Датум: 10. септембар 2015. године 
Л о з н и ц а 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


