
 

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/2002 и 115/2005), и члана 40.тачка 7. 
Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'' бр.19/08), Скупштина Града 
Лознице, на  8. седници одржаној    6. априла 2009. године, доноси 

О Д Л У К У  
о новчаној помоћи породици са децом на територији Града Лознице 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се права на новчану помоћ породици са децом, носиоци 
права, као и услови и начин остваривања ових права. 

Права на новчану помоћ породици са децом чине права родитеља и деце која се 
установљавају ради: 

- подстицаја рађања деце на територији града Лознице, 

- побољшања услова за задовољавање основних потреба деце. 

II ПРАВА, УСЛОВИ И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

Члан 2. 

Права на новчану помоћ породици у смислу ове Одлуке су: 

- право на једнократну новчану помоћ за прворођено, другорођено, трећерођено и 
четврторођено дете, 

- право на новогодишњи поклон прворођеном детету у Новој години. 

1. Право на једнократну новчану помоћ за рођено дете 

Члан 3. 

Право на једнократну новчану помоћ остварује родитеља за своје прворођено, 
другорођено, трећерођено и четврторођено дете под условом: 

1. да има држављанство Републике Србије или пребивалиште, односно 
боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и 
Метохије, на територији града Лознице у тренутку рођења детета, 

2. да се непосредно брине о детету. 

Редослед рођења детета утврђује се према броју живорођене деце мајке у 
моменту подношења захтева. 

 



 

Члан 4. 

Номинални износ једнократне новчане помоћи износи: 

1) за прворођено дете ............................................................................. 8.500 динара; 

2) за другорођено дете .........................................................................10.200 динара; 

3) за трећерођено и четврторођено дете ............................................ 12.750 динара; 

4) за рођене близанце ...........................................................................25.500 динара; 

5) за рођене тројке ................................................................................34.000 динара; 

6) за свако следеће рођено дете.......................................................... 12.750 динара. 

Износ једнократне новчане помоћи породици са децом утврђен у ставу 1.  овог 
члана усклађиваће се 1. априла и 1. октобра текуће године, а на основу статистичких 
података, са кретањем трошкова живота на територији Републике у претходних шест 
месеци, а његов номинални износ утврђује решењем начелник Градске управе града 
Лозница. 

Висина једнократне новчане помоћи утврђује се у односу на дан рођења детета. 

Члан 5. 

Захтев за остваривање овог права подноси се, у року од 90 дана од дана рођења 
детета, Одељењу за финансије и друштвене делатности Градске управе Лозница, која 
решењем одлучује о признавању права и исплати новчане помоћи. 

Рок од 90 дана може бити продужен у изузетним случајевима, а не дуже од шест 
месеци од дана рођења детета, под условом да подносилац захтева располаже доказима 
надлежног органа и институција о немогућности подношења захтева у року од 90 дана. 

Уз захтев се прилаже: 

1) извод из матичне књиге рођених за дете/ децу, 
2) оверену фотокопију личне карте подносиоца захтева, односно оверену 

фотокопију избегличке легитимације ако је мајка избеглица, или оверену 
фотокопију легитимације интерно расељеног лица и уверење о боравишту, 
ако је мајка расељено лице са територије Косова и Метохије, 

3) оверена изјава да непосредно брине о детету,  
4) број текућег рачуна или штедне књижице подносиоца захтева. 
5) уверење о држављанству Републике Србије за подносиоца захтева, 
6) уверење о пребивалишту за дете/ децу. 

Против решења којим се одлучује о праву на једнократну новчану помоћ, може се 
изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15 дана од пријема 
решења. 



 

По жалби одлучује Градско веће Града Лознице. 

Члан 6. 

Исплата једнократне новчане помоћи извршиће се на текући рачун или штедну 
књижицу родтеља у року од десет дана од правоснажности решења о признавању права. 

2. Новогодишњи поклон 

Члан 7. 

Прворођено дете, у Здравственом центру „Др. Миленко Марин“ у Лозници, у Новој 
години стиче право на новогодишњи поклон, без обзира где мајка детета има 
пребивалиште. 

Новогодишњи поклон у име Града, мајци детета, уручује Градоначелник Града 
Лознице. 

Новогодишњи поклон за прворођено дете се исплаћује у висини просечне месечне 
зараде без пореза и доприноса, исплаћене у граду Лозници, за претходни месец. 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

За дете рођено у 2009. години, а пре дана ступања на снагу ове одлуке 
примењиваће се одредбе Одлуке о финансијској подршци породици за подстицај рађања 
("Службени лист општине Лозница ", број 1/2008). 

Члан 9. 

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о финансијској подршци 
породици за подстицај рађања ("Службени лист општине Лозница ", број 1/2008). 

 Члан 10 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Лознице". 
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