
 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 10. септембра 2015. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о измени и допуни  Одлуке о новчаној помоћи брачним паровима  приликом 
склапања брака 

 

Члан  1. 

 У Одлуци о  новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака 
(''Службени лист града Лознице'', број 13/13)  члан 2. мења се и гласи: 

'' Члан 2. 

 
Брачни парови остварују право на новчану помоћ приликом склапања  брака, под 

условом да бар један брачни партнер у тренутку склапања првог брака има пријављено 
пребивалиште на територији града Лознице најмање годину дана пре склапања брака '' .  

Члан 2. 

 Члан 5. мења се и гласи:  

'' 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. 

Рок од 60 дана може бити продужен у изузетним случајевима под условом да 
подносилац захтева располаже доказима надлежног органа и институција о немогућности 
подношења захтева у року од 60 дана, али најкасније у року од 90 дана. 

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 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 брачне парове који су склопили брак после 1. октобра 2015. 
године. 
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