
 На основу чл. 9. ст.4. Закона о финансијској подршци породице са децом (''Службени 

гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 107/09), чл. 209.ст.1. Закона о социјалној заштити (''Службени 

гласник РС'', бр. 24/2011),  и чл. 37.ст.1 и 7. Статута општине Дољевац (''Службени лист Града 

Ниша'', бр. 69/09, 89/10, 14/2012, 32/2012, 57/2013 и 9/2014), 

 Скупштина општине Дољевац, на седници од 10.04.2014. године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА 

  СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се и ближе уређује право  на  финансијску помоћ  незапосленим 

породиљама, до навршене прве године живота детета са пребивалиштем на територији  општине 

Дољевац. 

Члан 2. 

Незапослена породиља остварује право на месечну финансијску помоћ у висини од 

10.000,00 динара нето, у складу са критеријумима и условима утврђеним овом Одлуком. 

 

Члан 3. 

 Право из члана 1. ове Одлуке незапослена породиља остварује на основу  поднетог захтева, 

који се подноси Одељењу за општу управу и ванпривредне делатности Општинске управе 

општине Дољевац, најкасније у року од 6 месеци од дана рођења детета. 

 Одељење из става 1. овог члана доноси решење о утврђивању права на финансијску помоћ. 

 

Члан 4. 

 Право на финансијску помоћ  остварује незапослена  породиља на основу  следећих 

критеријума: 

- да има пријављено пребивалиште  на територији  општине Дољевац,  најмање 6  

месеци  пре рођења детета, 

- да је држављанин Републике Србије 

- да мајка непосредно брине  о детету  

- да је евидентирана код Националне службе за запошљавање  испоставе  Дољевац, у 

моменту рађања детета, 

- да просечна месечна примања по члану  породице породиље,  остварена у  периоду  од 

претходна три месеца,  која претходе месецу  у коме је захтев поднет  не прелази износ од  

15.000,00 динара (петнаестхиљада), 

Приходи породице  породиље чине:  приходи остварени  по основу зарада,   накнаде 

зарада, пензије,  инвалиднине,  а за лица која самостално обављају  делатност,  као месечни приход 

се узима  основица за обрачун  за обавезно  социјално осигурање. 

 Породицу породиље у смислу ове одлуке чине:  породиља, њен брачни или ванбрачни  

супружник  и издржавана деца  која са њима живе. 

 

Члан 5. 

 Уз захтев  за остваривање права на финансијску помоћ  незапослена породиља  прилаже: 

- извод из матичне књиге рођених  за своју децу  (ако их има више); 

-  потврду - уверење  Центра за социјални рад  да непосредно брине о детету –  

деци; 

- потврду – уверење о пријави  пребивалишта за све  чланове породице; 

- уверење о држављанству  (за породиљу)  Републике Србије; 

- потврду – уверење  Националне службе  за запошљавање , испоставе Дољевац да је 



породиља на евиденцији  незапослених  лица и  фотокопију радне књижице; 

- потврду – уверење о приходима  исплаћеним  у  последња  три месеца која   претходе  

месецу  у коме је захтев  поднет; 

- извод из матичне евиденције  Републичког фонда  пензијског и инвалидског  

осигурања. 

Члан 6. 

 Укупан  приход породице  незапослене породиље  утврђује се на основу  следећих доказа: 

- зараде  - на основу  потврде послодавца;  

-  приходи од самосталне делатности  -  на основу потврде  Министарства финансија  

Пореске управе; 

- пензије  - на основу  потврде фонда  ПИО  или  пензијских  чекова; 

- инвалиднине  - на основу потврде  исплатиоца. 

 

Члан 7. 

 Незапослена породиља  остварује право на  месечну финансијску помоћ  почев од дана 

рођења детета па до навршене прве године живота детета. 

 

Члан 8. 

 У случају настанка услова за престанак права на новчану помоћ, породиља је дужна да 

промену пријави у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Члан 9. 

 Обрачун и исплата новчане помоћи  незапосленим породиљама вршиће се из средстава 

обезбеђених у буџету општине Дољевац, са позиције социјална давања, уплатом на текући рачун. 

 

Члан 10. 

 Даном ступања  на снагу  ове одлуке  престаје да важи Одлука  о новчаној помоћи  

незапосленим породиљама  са територије  општине Дољевац (''Службени лист Града Ниша'', бр. 

75/11, 86/11, 47/12). 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана  од дана објављивања  у ''Службеном листу Града 

Ниша'', и примењиваће се од дана ступања  на снагу. 

 

Број: 401-45 

У Дољевцу 10.04.2014.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

 

                                        Томислав Митровић 


