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На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са
децом („Службени гласник РС”, бр.
16/2, 115/05 и 107/09), и члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(„Сл.гласник
општине
Баточина
бр.
10/16)
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 02.09.2016.
године, донело је

1. непосредно брине о детету
односно деци,
2. има
пребивалиште
на
територији општине Баточина.
У случају да мајка није жива,
да је напустила дете или да је из
других објективних разлога спречена
да непосредно брине о детету, право
уместо мајке може остварити отац
детета, уколико испуњава услове из
става 1. овог члана.

ПРАВИЛНИК
О ЈЕДНОКРАТНОЈ ПОМОЋИ
ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД

Члан 3.

Члан 1.
Овим правилником утврђује се
право на финансијску подршку
породици са децом на територији
општине Баточина у виду једнократне
помоћи свим породицама у којима се
роди дете као и услови и начин
остваривања
права,
начин
обезбеђивања средстава и друга
питања од значаја за остваривање
овог права.
Члан 2.
Право на једнократну помоћ
има мајка живорођеног детета под
условом да:

Када приликом порођаја роди
двоје или више деце, мајка остварује
право на једнократну помоћ породици
за новорођенчад, за свако дете.
Члан 4.
Право на једнократну помоћ
остварује се на основу поднетог
захтева мајке уз прилагање следећих
доказа:
1. фотокопије извода из матичне
књиге рођених за новорођенче,
2. фотокопије
пријаве
о
пребивалишту
мајке
или
фотокопија важеће личне карте
из које се види да је место
становања
мајке
општина
Баточина и
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3. фотокопије картице
текућег рачуна.

личног

Члан 5.
Када отац детета, у складу са
овим правилником, подноси захтев за
једнократну помоћ за новорођено
дете, уз захтев за признавање права,
подноси доказе из члана 4. овог
правилника за себе и један од
следећих доказа:
1. фотокопија
извода
из
матичне књиге умрлих за
мајку;
2. уверење
органа
старатељства (о чињеници
да
мајка
не
врши
родитељство над дететом –
не старије од шест месеци);
3. уверења надлежног суда да
је
мајка
лишена
родитељског права (не
старије од шест месеци);
4. извештај
комисије
надлежног
здравственог
органа о тежој болести
мајке (не старије од шест
месеци) или оверена копија
решења надлежног суда
којим је мајка лишена
пословне способности;
5. потврда надлежне установе
о почетку и трајању
издржавања казне затвора
за мајку.

навршених
детета.

ГОДИНА 2016.
шест

месеци

живота

Захтев из става 1. овог члана
подноси се Општинској управи
општине Баточина Одељењу за
изворне приходе, привреду, јавне
службе и финансије, на обрасцу 1 –
„Захтев мајке за остваривање права на
једнократну помоћ породици за
новорођенче из средстава буџета
општине Баточина”, односно на
обрасцу 2 – „Захтев оца за
остваривање права на једнократну
помоћ породици за новорођенче из
средстава буџета општине Баточина”.
Обрасци одштампани уз овај
правилник чине њен саставни део.
Члан 7.
О признавању права на
једнократну помоћ за новорођенче, у
складу са овим правилником, решава
у првом степену Одељење за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије у року од 15 дана од дана
подношења захтева.
Члан 8.
Против првостепеног решења
којим се негативно одлучује о
захтеву, може се изјавити жалба
Општинском већу општине Баточина
у року од 15 дана од достављања
решења, а преко Одељења из члана 7.
овог правилника.

Члан 6.

Члан 9.

Захтев из члана 4. и члана 5.
може се поднети најкасније до

Општинско
веће
општине
Баточина одлучује решењем по жалби
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у року од 8 дана од дана подношења
жалбе.
Члан 10.
Једнократна помоћ породици
за новорођенче се исплаћује на текући
рачун подносиоца захтева.
Члан 11.
Једнократна новчана помоћ
породици за новорођенче се исплаћује
у фиксном износу од 12.000,00
динара.
Једнократна новчана помоћ
породици за прворођено дете у
календарској години исплаћује се у
фиксном износу од 20.000,00 динара,
једном у току календарске године.
Члан 12.
Средства за остваривање права
на једнократну помоћ породици за
новорођенчад обезбеђују се у буџету
општине Баточина.

ГОДИНА 2016.

Члан 13.
Даном ступања на снагу овог
правилника
престаје
да
важи
Правилник о начину и поступку
одобравања и исплате новчане
помоћи из буџета општине Баточина
број020-76/11-01
од
14.03.2011.
године.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 110-13/16-01 од 02.09.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и
финансије
Захтев мајке за остваривање права на једнократну помоћ породици за
новорођенче из средстава буџета општине Баточина

Молимо вас, да образац попуните читко штампаним словима.
Лични подаци мајке:
Име и презиме
Јединствени матични број
(ЈМБГ)
Место, улица и број
Контакт телефон

Подаци о детету за које мајка подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број
(ЈМБГ)

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је дете за које
подносим овај захтев моје живорођено дете и да се непрестано бринем о њему.
ПРИЛОЗИ:
1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за новорођенче,
2. фотокопија пријаве о пребивалишту мајке или фотокопија важеће личне
карте из које се види да је место становања мајке општина Баточина и
3. фотокопија картице личног текућег рачуна.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Баточина _____________године

___________________________
(потпис)
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и
финансије
Захтев оца за остваривање права на једнократну помоћ породици за
новорођенче из средстава буџета општине Баточина

Молимо вас, да образац попуните читко штампаним словима.
Лични подаци оца:
Име и презиме
Јединствени матични број
(ЈМБГ)
Место, улица и број
Контакт телефон

Подаци о детету за које отац подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број
(ЈМБГ)

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је дете за које
подносим овај захтев моје живорођено дете и да се непрестано бринем о њему.
ПРИЛОЗИ:
1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за новорођенче,
2. фотокопија пријаве о пребивалишту оца или фотокопија важеће личне карте
из које се види да је место становања оца општина Баточина и
3. фотокопија картице личног текућег рачуна
4. и један од следећих доказа да је мајка из објективних разлога спречена да
непосредно брине о детету, у складу са чланом 2. став 2. и чланом 5.
Правилника о једнократној помоћи породици за новорођенчад:
 фотокопијa извода из матичне књиге умрлих за мајку;
 уверење органа старатељства (о чињеници да мајка не врши родитељство над
дететом – не старије од шест месеци);
 уверењe надлежног суда да је мајка лишена родитељског права (не старије од
шест месеци);
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извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке (не
старије од шест месеци) или оверена копија решења надлежног суда којим је
мајка лишена пословне способности;
потврдa надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за
мајку.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

Баточина _____________године

___________________________
(потпис)

На основу одредби члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'',
10/2016), Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана
02.09. 2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ЗАСТУПАЊЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА

I
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Весна Томић -Живановић адвокат из
Тополе, Булевар Краља Александра
бр. 32 да обавља послове правне
заштите имовинских права и интереса
општине Баточина, до именовања
заједничког правобраниоца општине
Баточина, Лапово и Рача.

II
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
председник
општине
Баточина
Здравко Младеновић, да послове
правне заштите имовинских
и
правних интереса општине Баточина
повери адвокату Весни Томић Живановић из Тополе.
III
Решење ступа на снагу
даном објављивања у "Службеном
гласнику општине Баточина"

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-834/16-01 од
02.09.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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