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Година  XXVII     Бр. 19                            31. јул 2018. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник 

РС", бр. 113/17 и 50/18), члана 11. и 35. Закона о друштвеној бризи о деци  ("Службени гласник 

РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94,48/94 25/96, 29/2001, 16/2002-др.закон, 62/2003 -

др.закон, 64/2003-испр.др.закона,101/2005-др.закон, 18/2010-др.закон и 113/2017-др.закон), члана 

189. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.88/17), члана 

50. Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр.18/2010 и 

101/17) и члана 52. Статута општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", број 

8/2008, 7/2013, 23/2014 и 21/2015),  Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној 

31.07.2018. године, доноси  

 

  

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИЈСКОЈ  ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

  

Члан 1.  

Овом одлуком уређују се права на финансијску подршку породици са децом на територији 

општине Алексинац (у даљем тексту: Општина), носиоци права, услови и начин остваривања 

права, начин обезбеђивања средстава и друга питања од значаја за остваривање ових права.  

   

 

Члан 2.   

Породицу у смислу ове одлуке чине родитељи који живе у брачној или ванбрачној 

заједници, односно старатељи, хранитељи, усвојитељи и деца, као и сродници  у правој линији, а у 

побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.  

Заједничким домаћинством, из претходног става, сматра се заједница живљења, привређивања и 

трошења средстава.                                                         

Члан 3.   

Редослед рођења деце, број деце, самохранoст родитеља и остварени приходи по члану 

домаћинства утврђује се у складу са прописима за остваривање права на дечији додатак.  

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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II. ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ  

  

Члан 4.  

Као права на финансијску подршку породици са децом утврђују се:  

1) Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете;   

2) Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години и 

3) Право на накнаду и регресирање трошкова боравка деце  у предшколској  установи.  

  

 1.  Право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете  

  

Члан  5.   

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 20.000,00 динара остварује мајка за свако 

новорођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета на територији Општине има 

пребивалиште, односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и 

Метохије. 

Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу захтева који подноси један од 

родитеља, извода из књиге рођених за дете, важеће личне исправе подносиоца захтева и текућег 

рачуна за исплату  новчане помоћи.   

  

Члан 6.   

Када приликом првог порођаја роди двоје или више деце, мајка остварује право на једнократну 

новчану помоћ за свако дете.  

  

Члан 7.  

Ако мајка није жива или је напустила дете или је из оправданих разлога спречена да непосредно 

брине о детету, или је страни држављанин, право на једнократну новчану помоћ уместо мајке 

може остварити отац детета, хранитељ или старатељ уколико испуњава услове из члана 5. ове 

одлуке.   

Члан 8.   

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ подноси се надлежној служби  

за послове дечије заштите у року од 12 (дванаест)  месеци од дана рођења детета.              

О праву на једнократну помоћ одлучује се решењем Председника Општине.  

2. Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој години  

  

Члан 9.   

Прворођено дете на Гинеколошко-акушерском одељењу болнице у општини Алексинац  у Новој 

години, стиче право на једнократну новчану помоћ без обзира где мајка детета има пребивалиште.    

Једнократну новчану помоћ у износу од 50.000,00 динара, у име Општине, уручује Председник 

мајци детета.  
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3. Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи   

  

Члан 10.   

Боравак деце предшколског узраста одвија се у Предшколској установи „Лане“ Алексинац  кроз 

следеће облике рада:  

1) у целодневном трајању - од 11 сати дневно.  

2) целодневни боравак у предшколској установи током остваривања  припремног 

предшколског програма у години пред полазак у основну школу, у трајању од 11 сати 

дневно за децу старости од 5,5 до 6,5  година,  

3) у полудневном трајању -припремни предшколски програм  - 4 сата дневно.  

  

Средства за финансирање целодневног боравка из тачке 1. овог члана обезбеђују се у буџету 

општине Алексинац у износу до 80%  од економске цене по детету и учешћу корисника у 

преосталом износу од економске цене по детету.  

Средства за финансирање целодневног боравка из тачке 2. овог члана обезбеђују се: за 4 сата 

боравка у предшколској установи - у буџету Републике, а за преосталих 7 сати боравка - у буџету 

Општине у износу до 80%  од економске цене по детету и учешћу корисника у просталом износу 

од економске цене по детету. 

Средства за финансирање припремног предшколског програма из тачке 3. овог члана обезбеђују 

се у буџету Републике .   

 

Члан 11.  

Право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи “Лане“ Алексинац у висини учешћа 

корисника у цени услуге (бесплатан боравак) имају:   

1) треће и четврто дете у породици;  

2) дупли близанци, тројке и четворке;  

3) деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом; 

4) деца без родитељског старања;   

5) деца из породица које су корисници новчане социјалне помоћи.  

Право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи „Лане“ Алексинац (бесплатан 

боравак)  остварује се на основу захтева родитеља, односно старатеља, хранитеља и установе 

социјалне заштите по прописима о Општем управном поступку.  

Захтев се подноси  надлежној служби за послове дечије заштите.   

Одељење за општу управу и друштвене делатности као првостепени орган решењем одлучује о 

признавању права.  

Против решења којим надлежно Одељење  одлучује о праву на накнаду трошкова боравка деце у 

Предшколској установи „Лане“ Алексинац, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном 

органу у року од 8 дана од дана пријема решења.  

По жалби по тачкама 1. и 2. одлучује  у другом степену Општинско веће  Општине Алексинац 

чије је решење коначно. 

По жалби  по тачкама 3.4. и 5. одлучује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјлна 

питања.  

 

Члан 12.   

Корисници услуга  у зависности од материјалног положаја породице,  могу остварити 

право на  регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Лане“ Алексинац.  

Право на регресирање трошкова боравка остварује се на основу поднетог захтева родитеља, 

односно старатеља са  документацијом потребном  за остваривање права који се подноси 

Предшколској установи „Лане“ Алексинац.  
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Накнада и регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Лане“ 

Алексинац ближе се уређује посебним актом  (Правилником о накнади и  регресирању трошкова 

боравка у Предшколској установи „Лане“ Алексинац) који доноси Општинско веће општине 

Алексинац на предлог Одељења за општу управу и друштвене делатности а који ће бити донет у 

року од 15 (петнаест) дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Право на регресирање трошкова боравка остварује се у Предшколској установи „Лане“ Алексинац 

у ускладу са уговором који закључују родитељ, односно старатељ и Предшколска установа 

"Лане".    

Члан 13.   

Право на накнаду и регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Лане“ 

Алексинац, признаје се од првог дана наредног месеца после подношења захтева и важи до 

31.августа.   

III.  ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

  

Члан. 14.   

Даном почетка примене ове одлуке престају да важе: члан 33. и 34. Одлуке о  социјалној 

заштити општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", број 16/2013, 23/14, 4/15 и 

27/2015).   

 

 

Члан 15.   

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

општине Алексинац“ а примењиваће се од 01.09.2018.године. 

 

I Број:  011-87 

 У Алексинцу, 31.07.2018. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

  

         Председник, 

               Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

                                                                                         садржај 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                                                      
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005, 

факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац. 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 


