
Број 2    Страна 2. “Службени лист општине Неготин” 17.01.2014. 

На основу члана 9. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом (,,Сл. 

Гласник РС“ , бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 

62. став 1. тачка 5. Статута општине Неготин (,,Сл. лист 

општине Неготин“, бр. 22/08), Председник општине 

Неготин, д о н о с и 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ 

НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ И 

ПОРОДИЦИ БЕЗ ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН   У 2014. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Утврђује се право на једнократну новчану 

помоћ за новорођену децу, на територији општине 

Неготин и то: 

- за прворођено дете износ од 30.000 дин. 

- за другорођено дете износ од 35.000 дин. 

- за треће и четврто рођено дете износ од 40.000 

дин. 

- за рођене двојке износ од 70.000 дин., без 

обзира који је ред рођења деце, 

- за рођене тројке и више рођене деце износ од 

100.000 дин, без обзира који је ред рођења деце,. 

Члан 2. 

Утврђује се право на једнократну помоћ 

породици без деце, а која остварује право на једну 

вантелесну оплодњу, у износу од 100.000 динара. 

Члан 3. 

Право на подношење захтева за исплату 

јендократне новчане помоћи за новорођену децу има 

мајка под условом да је:  

-  држављанин Републике Србије,  

 - да има пребивалиште на територији општине 

Неготин , 

 - да остварује право на здравствену заштиту 

преко Републичког фонда за здравствено осигурање,  

 - да има пребивалиште за децу о којој 

непосредно брине на истој адреси, 

 - да непосредно брине о детету за које је 

поднела захтев, 

 -  да деца претходног реда рођења нису 

смештена у установи социјалне заштите, хранитељску 

породицу или дата на усвојење,  

 - да није лишена родитељског права у односу 

на децу претходног реда рођења.   

 

Редослед рођења деце утврђује се према броју 

живорођене деце мајке у моменту подношења захтева за 

остваривање овог права. 

Ово право под истим условима може остварити 

и отац детета уколико мајка детета није жива, уколико 

је напустила дете или је из објективних разлога 

спречена да непосредно брине о детету или је мајка 

страни држављанин. 

Члан 4. 

Захтев за исплату једнократне новчане помоћи 

за новорођену децу подноси се у року од шест месеци 

од дана рођења детета. 

Члан 5. 

Право на подношење захтева за једнократну 

помоћ за вантелесну оплодњу има брачна или ванбрачна 

супруга која је:  

 - држављанин Републике Србије, 

 - има пребивалиште на територији општине 

Неготин и  

 - остварује право на здравствену заштиту 

преко Републичког фонда за здравствено осигурање. 

Члан 6. 

Захтев за исплату једнократне новчане помоћи 

породици без деце за вантелесну оплодњу, подноси се у 

року од три месеца од дана извршења интервенције, уз 

доказ надлежне здравствене  установе о извршеним 

услугама вантелесне оплодње а средства се уплаћују на 

текући рачун подносиоца захтева. 

Члан 7. 

Право на подношење захтева за остваривање 

права на једнократну новчану помоћ има и расељено 

лице са Косова и Метохије које има привремени 

боравак на територији општине Неготин и испуњава 

услове из чл. 3. и чл. 5. овог Решења. 

Члан 8. 

Захтев за једнократну помоћ, подноси се 

Оделењу за  друштвене делатности, привреду и развој, 

које по захтеву одлучује решењем. 

Члан 9. 

Средства за исплату једнократне новчане 

помоћи обезбеђена су у буџету општине Неготин за 

2014 годину. 

Члан 10. 

На све случајеве који нису обухваћени овим 

решењем, примењиваће се Закон о финансијској 

подршци породици са децом ( Сл. Гласник РС, бр. 

16/02, 115/05 и 107/09 ) . 

 

Члан 11. 

Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о праву на једнократну новчану помоћ на 

територији општине Неготин за 2013. годину (Сл. лист 

општине Неготин, бр.2/2013). 

Члан 12. 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у ,,Службеном листу општине Неготин“ , а 

примењиваће се на захтеве поднете од 01.01.2014. 

године. 

 

Број: 401- 16  /2014-II/05  

Дана:  15.01.2014. године 

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј:  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о утврђивању права на једнократну 

       новчану помоћ за новорођену децу и породици 

       без деце на територији општине неготин    

       у 2014. години    2 

        

 

 


