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      На основу члана 7. став 2. Одлуке о 
буџетском фонду за повећање наталитета општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
17/2015) и члана 51. став 1. тачка 12. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 4/2009 и 10/2015) Општинско веће општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 08.06.2018. 
године, доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ 
 
 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се критеријуми 
и мерила за коришење средстава Буџетског фонда 
за повећање наталитета општине Књажевац (у 
даљем тексту: Фонда).  

 
 

Члан 2. 

  Средства Фонда користе се за следеће 
немене : 
- Новчана помоћ породици за новорођено  
прво, друго, треће, четврто и пето  рођено  
            дете, 
- Новчана помоћ  за лечење стерилитета, 
- Новчана помоћ за лечење деце, 
- Новчана помоћ за друге намене од битног 
значаја за рађање и популациону политику. 
 

 
Члан 3. 

 
 НОВЧАНА ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ЗА 
НОВОРОЂЕНО  ПРВО, ДРУГО, ТРЕЋЕ, ЧЕТВРТО 
И ПЕТО РОЂЕНО ДЕТЕ 
 

 Право на једнократну новчану помоћ 
породици за прво, друго, треће, четврто и пето 
рођено дете може да оствари   мајка  детета која: 
 - има пребивалиште на територији општине 
Књажевац,  
 - непосредно брине о детету за које је 
поднела захтев, као и да није лишена родитељског 
права у односу на децу претходног реда рођења, 
 - да деца претходног реда рођења редовно 
похађају школу, односно припремни предсколски 
програм, 
 -да један од родитеља има пребивалиште 
на територији општине Књажевац најмање 3 године. 
 
 Изузетно, право из претходног става може 
остварити отац детета уколико је мајка страни 
држављанин али под условом да има статус стално 
настањеног странца и да је дете рођено на 
територији општине Књажевац. 

 Захтев подносе оба родитеља у року од 6 
месеци од дана рођења детета. 

 
 

Члан 4. 

Висина једнократне новчане помоћи одређује се у 
зависности од реда рађања, тако да за: 
1. Прворођено дете износи 35.000.00 динара, 
2. Другорођено дете износи 35.000.00 динара, 
3. Трећерођено дете износи 100.000.00 
динара. 
4. Четврторођено дете износи 100.000.00 
динара 
5. Петорођено дете , износ се утврђује 
одлуком Општинског већа. 
 
Уз захтев за доделу једнократне новчане помоћи 
подносе се следећи докази: 
6. Очитане личне карте оба родитеља (или 
оверене фотокопије), 
7. Изводи из матичне књиге рођених за сву 
децу, 
8. Уверење о пријави пребивалишта за сву 
децу у породици, 
9. Уверење о кретању пребивалишта. 
- Уверење Центра за социјали рад  да  мајка 
непосредно брине о детету за које је поднела 
захтев, да  деца претходног реда рођења  нису 
смештена у у установу социјалне заштите, 
хранитељску породицу или дата на усвојење, да 
није лишена родитељског права у односу на децу 
претходног реда рођења, 
10. Потврду основне школе да деца претходног 
реда рађања редовно похађају школу или 
Предшколске установе да редовно похађају 
припремни предшколски програм,  
 
 
НОВЧАНА ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ 
СТЕРИЛИТЕТА 
 

Члан 5. 

 Право на новчану помоћ за лечење 
стерилитета могу да остваре мушкарци и жене у 
браку или ванбрачној заједници код којих постоје 
здравствене индикације и реална могућност за 
излечење стерилитета, по претходно прибављеном 
мишљењу Општинске управе - Одељења за 
привреду и друштвене делатности и Локалног 
савета за здравље. 
 Висина новчане помоћи из става 1. овог 
члана опредељује се у зависности од расположивих 
средстава у буџету општине Књажевац за текућу 
годину. 
 Уз захтев за доделу новчане помоћи за 
лечење стерилитета подносе се следећи докази: 
 -Доказ о пребивалишту на територији 
општине Књажевац (као доказ прилажу се 
фотокопије личних карата супружника, односно 
ванбрачних партнера),  
 -Извод из матичне књиге венчаних, односно 
оверена изјава два сведока о постојању ванбрачне 
заједнице, 
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 -Оверена копија медицинске документације 
и по потреби оригинал на увид, 
 -Оверене копије рачуна за пружање 
медицинских услуга, или број текућег рачуна. 
 Уколико се средства преносе на текући 
рачун, корисник је у обавези да достави Извештај о 
уторшеним средствима за намене за које су 
средства опредељена, и то у року од најкасније 60 
дана од дана преноса Одељењу за привреду и 
друштвене делатности и Одељењу за буџет и 
финансије и утврђивање и наплату локаланих 
јавних прихода.  
 
 
НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ 
 

Члан 6. 

 Право на новчану помоћ у лечењу детета 
могу да остваре родитељи детета оболелог од дуже 
или теже болести, по претходно прибављеном 
мишљењу Општинске управе - Одељења за 
привреду и друштвене делатности и Локалног 
савета за здравље. 
 Висина новчане помоћи из става 1. овог 
члана опредељује се у зависности од расположивих 
средстава у буџету општине Књажевац за текућу 
годину. 
Уз захтев за доделу новчане помоћи за лечење 
детета подносе се следећи докази: 
 -Доказ о пребивалишту на територији 
општине Књажевац (као доказ прилажу се 
фотокопије личних карата родитеља), 
 -Извод из матичне књиге рођених за дете, 
 -Оверена копија медицинске документације 
и по потреби оригинал на увид, 
 -Оверене копије рачуна за пружање 
медицинских услуга, или број текућег рачуна. 
 Уколико се средства преносе на текући 
рачун, корисник је у обавези да достави Извештај о 
уторшеним средствима за намене за које су 
средства опредељена, и то у року од најкасније 60 
дана од дана преноса или утрошка средстава 
Одељењу за привреду и друштвене делатности и 
Одељењу за буџет и финансије и утврђивање и 
наплату локаланих јавних прихода. 
 
 
НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ДРУГЕ НАМЕНЕ ОД 
БИТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЂАЊЕ И 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 
 

Члан 7. 

Новчана помоћ за друге намене од битног 
значаја за рађање и популациону политику је 
новчана помоћ незапосленој мајци, трећег, четвртог 
и петог детета. 

 
 

Члан 8. 

 Право на новчану помоћ незапосленој 
мајци трећег, четвртог и петог детета може 
остварити мајка детета која: 
 - има пребивалиште на територији општине 
Књажевац  
 - се налази на евиденцији Националне 
службе за запошљавање најмање шест месеци пре 
рођења детета и да није корисник права на новчану 
накнаду по основу незапослености 

 -непосредно брине о детету за које је 
поднела захтев, као и да није лишена родитељског 
права у односу на децу претходног реда рођења, 
 -да деца претходног реда рођења редовно 
похађају школу, односно или припремни 
предсколски програм, 
 -да један од родитеља има пребивалиште 
на територији општине Књажевац најмање 3 године. 
 
 Право из става 1. овог члана износи 
480.000,00 динара и исплаћује се у 24 месечне рате.  
 Уз захтев за доделу једнократне новчане помоћи 
подносе се следећи докази: 
11. Очитане личне карте оба родитеља, 
12. Уверење о пријави пребивалишта за сву 
децу у породици,  
13. Уверење Националне службе за 
запошљавање да  је мајка пријављена на 
евиденцију лица која траже запослење и да  није 
корисник права на новчану накнаду по основу 
незапослености, 
14. Уверење Центра за социјали рад  да  мајка 
непосредно брине о детету за које је поднела 
захтев, деца претходног реда рођења  нису 
смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску породицу или дата на усвојење, да 
није лишена родитељског права у односу на децу 
претходног реда рођења, 
15. Потврду основне школе/ предшколске 
установе да деца претходног реда рођења редовно 
похађају школу, односно припремни предсколски 
програм,  
16. Изводе из матичне књиге рођених за сву 
децу претходног реда рођења, 
17. Уверење о кретању пребивалишта. 
 
 Право из става 1. овог члана престаје 
уколико мајка заснује радни однос или из других 
разлога буде брисана са евиденција Националне 
службе за запошљавање за време трајања права. 
 

Члан 9. 

 Одељење за привреду и друштвене 
делатности дужно је да сваког месеца а најкасније 
до 10. у месецу  а за претходни месец затражи од  
Национале службе за запошљавање  Уверење за  
сваку мајку - корисницу  новчане помоћи 
незапосленој мајци  трећег, четвртог и петог детета 
, којим се доказује да се иста и даље налази на 
евиденцији незапослених лица и да списак мајки 
које остварују наведено право достави Одељењу за 
привреду и друштвене делатности и Одељењу за 
буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода. 
 
 Одељење за привреду и друштвене 
делатности дужно је да на свака три месеца од 
школе/предшколске установе  коју дете/деца 
претходног реда рођења похађа, затражи потврду о 
редовном похађању наставе /програма обавезног 
предшколског образовања и васпитања. 
 
 Одељење за привреду и друштвене 
делатности дужно је да сваког месеца списак 
незапослених мајки које остварују ово право 
достави  Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату јавних прихода. 
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Члан 10. 

 Право на новчану помоћ за друге намене 
од битног значаја за рађање и популациону 
политику може се остварити у изузетним 
случајевима, и за друге намене, осим намена 
прописаних овом Одлуком на основу указане 
потребе,  по претходно прибављеном мишљењу 
Општинске управе - Одељења за привреду и 
друштвене делатности и Локалног савета за 
здравље. 
 Висина новчане помоћи из става 1. овог 
члана опредељује се у зависности од расположивих 
средстава у буџету општине Књажевац за текућу 
годину. 
 Уз захтев за доделу новчане помоћи 
подносе се следећи докази: 
 -Доказ о пребивалишту на територији 
општине Књажевац (као доказ прилажу се 
фотокопије личних карата подносиоца захтева),  
 -Остала релевантна 
документација.(потребну документацију опредељује 
надлежно Одељење у зависности од поднетог 
захтева, у складу са законским и другим 
прописима).  
 
 

Члан 11. 

 Даном ступања на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о критеријумима и 
мерилима за коришћење буџетских средстава 
фонда за повећање наталитета општине Књажевац 
(“Сл. лист општине Књажевац”, број  6/2016). 
 
     

Члан 12 

 Правилник објавити у  „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 
  Правилник ступа на снагу наредног дана, 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
 
Број: 025 - 87/2018-09                                                          
Дана: 08.06.208. године                                                                    
Књажевац 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

мр Милан Ђокић, с.р. 
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