'' Службени лист општине Шабац'', бр. 5/04, 29/07, 3/12, 7/12

ОДЛУКA
О ВЕЋЕМ ОБИМУ ПРАВА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
Утврђује се већи обим права породици са децом од права утврђених Законом о
финансијској подршци породици са децом (''Сл. гласник РС", бр. 16/2002), и то:
- накнада за прворођено дете и
- накнада трошкова боравка у Предшколској установи ''Наше дете" у Шапцу за
треће и четврто дете.
Накнада за прворођено дете
Члан 2.
Накнада за прворођено дете износи 15.000,00 динара и исплаћује се из буџета
града Шапаца.
Члан 3.
Накнаду за прворођено дете остварује мајка за своје прво дете, под условом да је
држављанин Србије и да у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији
општине Шабац.
Члан 4.
Захтев за остваривање права подноси се Градској управи- Одељењу за друштвене
делатности и привреду у року од 6 месеци од дана рођења детета.
Уз захтев се прилаже доказ о реду рођења, извод из матичне књиге рођених за
дете, као и фотокопија личне карте за мајку.
Члан 5.
На решење Општинске управе општине Шабац Одељење за друштвене
делатности може се изјавити жалба Општинском већу општине Шабац у року од 15 дана
од дана уручења решења.

Накнада за друго, треће и четврто дете
Члан 5.а
Право на једнократну новчану помоћ имају све породиље другог, трећег и
четвртог детета.
Накнада за друго, треће и четврто дете износи 10.000,00 динара за породиље у
радном односу и 15.000,00 динара за породиље ван радног односа.
Члан 5.б
Накнаду за друго, треће и четврто рођено дете остварује мајка под условом да је
држављанин Србије и да у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији
општине Шабац.

Члан 5.в
Захтев за остваривање права подноси се Градској управи- Одељењу за друштвене
делатности и привреду, у року од 6 месеци од дана рођења детета. Уз захтев се прилаже
доказ о реду рођења, извод из матичне књиге рођених за дете, као и фотокопија личне
карте за мајку.
Члан 5.г
На решење Градске управе- Одељења за друштвене делатности и привреду може
се изјавити жалба Градском већу града Шапца у року од 15 дана од дана уручења
решења.
Члан 5.д
Право на једнократну новчану помоћ из члана 5.а оствариваће се ретроактивно
почев од 01.01.2012. године.
Накнада трошкова боравка у Предшколској установи ''Наше дете"у Шапцу
за треће и четврто дете
Члан 6.
Накнада трошкова боравка у Предшколској установи ''Наше дете" у Шапцу за
треће и четврто дете обезбеђује се у буџету општине Шабац.
Члан 7.
Приликом уписа трећег и четвртог детета у Предшколску установу ''Наше дете"у
Шапцу неопходан је доказ о реду рођења детета, као и доказ о пребивалишту и
здравственом стању.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Шабац".

