На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл.
гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 107/2009) и члана 7. став 3. Одлуке о додатној финансијској
подршци породици са децом, (''Сл. лист града Чачка'' бр. 1/2015),
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 7. марта 2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ЗА
НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и начин остваривања права на једнократну
новчану помоћ (у даљем тексту: новчана помоћ), за свако новорођено дете у току календарске
године у породици, као и начин утврђивања висине новчане помоћи.
Право на новчану помоћ
Члан 2.
Право на новчану помоћ има породица за прворођено, другорођено, трећерођено,
четврторођено и свако наредно рођено дете у календарској години према редоследу рођења.
Редослед рођења детета се рачуна у односу на број рођења мајке детета под условима
прописаним овим правилником.
Висина новчане помоћи
Члан 3.
Новчана помоћ породици утврђује се за свако прворођено, другорођено, трећерођено,
четврторођено и свако даље рођено дете у календарској години у породици.
Висину новчане помоћи према редоследу рођења детета одређује решењем за сваку
календарску годину Градско веће града Чачка.
Услови за остваривање права на новчану помоћ за новорођенче
Члан 4.
Право на новчану помоћ остварује се под условом:
- да је свако дете живорођено;
- да је држављанин Републике Србије,
- да се мајка, односно друго лице у складу са овим правилником непосредно брине о
детету за које је поднет захтев;
- да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску породицу или дата на усвајање или да мајка није лишена родитељског права у
односу на децу претходног реда рођења, односно да се о деци предхотног реда рођења
непосредно брине мајка;

- да мајка детета за које је поднет захтев има пребивалиште, односно боравиште за
избегла, прогнана и привремено расељена лица на територији града Чачка, најкраће 6 месеци,
пре подношења захтева.
Редослед рођења детета, утврђује се у односу на дан подношења захтева, према броју
живорођене деце мајке, као и датуму и часу рођења детета, уписаног у матичну књигу рођених.
Редослед рођења деце се утврђује у односу на број деце о којима мајка, односно
родитељи или друга лица непосредно брину.
Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала,
утврђује се према родитељу са којим дете живи по одлуци суда.
Поступак остваривања права на новчану помоћ за новорођено дете
Члан 5.
Новчана помоћ се исплаћује на основу писаног захтева мајке, односно једног од
родитеља, старатеља, односно другог лица које непосредно брине о детету.
Документа потребна за остваривање права на новчану помоћ су:
- лична карта родитеља, односно другог лица које непосредно брине о детету на увид,
- потврда о кретању пребивалишта, односно боравишта,
- изводи из матичне књиге рођених за децу која нису рођена на територији града Чачка,
за децу рођену на територији града Чачка извод из књиге рођених се прибавља по службеној
дужности;
- фотокопија текућег рачуна или штедне књижице подносиоца захтева;
- уверење Центра за социјални рад, пресуда о разводу брака или лична изјава да се мајка
непосредно брине о детету и да деца претходног реда рођења нису смештена у установу
социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да мајка није лишена
родитењског права у односу на децу претходног реда рођења, односно да се мајка непосредно
брине о деци предходног реда рођења или наведене исправе за друго лице које непосредно
брине о новорођеном детету.
Члан 6.
Захтев се подноси Градској управи за опште и заједничке послове најкасније до
навршене године дана детета на које се захтев за новчану помоћ односи.
Матичар који врши упис рођења детета, дужан је да родитеље поучи о праву на новчану
помоћ и о условима за остваривање исте.
Члан 7.
На основу захтева из члана 5 овог правилника, Градска управа за опште и заједничке
послове града Чачка спровешће поступак.
На поступак остваривања права на новчану помоћ за новорођено дете по овом
правилнику примењују се одредбе Закона о општем управном поступку.
Члан 8.
О додели новчане помоћи из члана 2. овог правилника одлучује се решењем.
Решење из претходног става доноси Градска управа за опште и заједничке послове.
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