
 На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Службени Гласник РС“ број: 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021-одлука УС, 
53/2021-одлука УС, 66/2021 и 130/2021) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Дољевац 
(„Службени лист Града Ниша“ број: 127/2018, 91/2019 и 22/2021), 
 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела 
је 

 
ОДЛУКУ 

о пружању једнократне финансијске подршке породици за прворођено дете 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком, утврђује се право мајке (оца) на једнократну финансијску подршку за 
прворођено дете, као и услови и начин остваривања овог права. 
 

Члан 2. 
 Право на једнократну финансијску подршку за прворођено дете, може остварити мајка 
која је држављанин Републике Србије, ако мајка или отац имају пребивалиште на територији 
општине Дољевац у трајању од најмање шест (6) месеци пре рођења детета и која непосредно 
води бригу о детету које има пребивалиште на истој адреси као и мајка. 
 Право на једнократну финансијску подршку за прворођено дете, може да оствари и отац 
детета, који испуњава услове из става 1. овог члана, уколико је мајка детета страни држављанин, 
није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних разлога 
спречена да непосредно брине о детету. 
 

Члан 3. 
 Ако приликом порођаја са првим дететом, мајка роди двоје или више деце, имаће право 
на једнократну финансијску подршку за свако дете из тог порођаја. 
 

Члан 4. 
 Право на једнократну финансијску подршку за прворођено дете, остварује се на основу 
захтева. 
 Захтев за остваривање овог права подноси мајка, односно отац детета, одмах након 
рођења детета, а најкасније до навршених шест (6) месеци живота детета, Одељењу за општу 
управу и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац. 
 

Члан 5. 
 Једнократна финансијска подршка породици за прворођено дете, не може се остварити, 
ако родитељи у моменту подношења захтева живе у иностранству. 
 

Члан 6.  
 Право на једнократну финансијску подршку породици за прворођено дете, остварује се 
на основу поднетог захтева и следећих доказа за мајку: 

- уверења да је држављанин Републике Србије; 
- извода из Матичне књиге рођених за дете; 
- фотокопије личне карте (уколико је лична карта  са чипом приложити и пријаву 

пребивалишта) 
- пријаву пребивалишта за дете; 
- уверења Центра за социјални рад Дољевац да се мајка непосредно брине о детету: 
- фотокопије текућег рачуна. 
 

 



 
 

Члан 7. 
 Када отац детета подноси захтев за остваривање права на једнократну финансијску 
подршку за првођено дете, поред доказа из члана 6. ове Одлуке за мајку, отац подноси исте 
доказе за себе и један од следећих доказа: 

- извода из Матичне књиге умрлих за мајку; 
- уверења Центра за социјални рад Дољевац о чињеници да је мајка напустила дете; 
- одлуку суда да је мајка лишена родитељског права; 
- одлуку суда да је мајка лишена пословне способности; 
- потврду здравствене установе о тешкој болести мајке; 
- потврда надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку; 
- доказ о постојању других оправданих разлога због којих је мајка спречена да 

непосредно води бригу о детету. 
Члан 8. 

 О признавању права на једнократну финансијску подршку за прворођено дете, тј. за 
одлучивање по захтеву за признавање овог права надлежно је Одељење за општу управу и 
ванпривредне делатности – Општинске управе општине Дољевац. 
 По жалби на првостепено решење, Одељења за општу управу и ванпривредне делатности 
– Општинске управе општине Дољевац, решава Општинско веће општине Дољевац као 
другостепени орган. 

Члан 9. 
 Право на једнократну финансијску подршку за прворођено дете, исплаћује се једнократно 
у износу од 15.000,00 (петнаестхиљада) динара. 
 Износ из става 1. овог члана, исплаћује се на текући рачун мајке или оца, који је приложен 
уз захтев. 
 Новчана средства за остваривање права из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине 
Дољевац. 

Члан 10. 
 Одељење за општу управу и ванпривредне делатности Општинске управе општине 
Дољевац, доставља Одељењу за привреду и финасије – Општинске управе општине Дољевац, 
месечни извештај са корисницима права на једнократну финансијску подршку за прворођено 
дете, заједно са фотокопијом текућих рачуна, до 10 – ог у месецу за претходни месец, ради 
исплате. 

Члан 11. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о признавању права на 
једнократну новчану помоћ за прворођено дете („Службени лист Града Ниша“, број: 99/2005 и 
34/2010). 

Члан 12. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

Број: 115-20 
У Дољевцу, 16.03.2023. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић 


