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На основу члана 32 став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 –
др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 ), члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са
децом („Сл.гласник РС“, бр.113/2017 и 50/2018), члана 37. тачка 6. Статута општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 17.12.2019.
године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О остваривању права на новчану накнаду за новорођену децу

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови, висина, начин остваривања и исплате права на новчану накнаду за

новорођену децу са територије општине Лапово.

Члан 2.
 Врсте новчаних накнада које се регулишу овом Одлуком су:
1. Новчана накнада за прворођену девојчицу и дечака у календарској години са територије Општине
2. Новчана накнада за новорођено дете (прво и друго)
3. Новчана накнада за трећерођено и четврторођено дете

Новчана накнада за прворођену децу у календарској години

Члан 3.
Утврђује се право на исплату једнократне новчане накнаде у износу од 30.000,00 динара за прво дете

мушког пола које се роди са територије Општине Лапово у календарској години
 Утврђује се право на исплату једнократне новчане накнаде у износу од 30.000,00 динара за прво дете
женског пола, које се роди са територије Општине Лапово у календарској години.

Новчана накнада за новорођено дете (прво и друго)

Члан 4.
 Право на новчану накнаду за прворођено и другорођено дете остварује мајка под условом:
- да је дете живорођено,
- да мајка има држављанство РС
- или да је мајка страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији Општине Лапово
најмање годину дана пре рођења детета
- да мајка има пријављено пребивалиште на територији општине Лапово, или боравиште ако је интерно
расељено лице
- да непосредно брине о детету,
- да за дете није остварено право на накнаду за трећерођено и четврторођено дете
-

Члан 5.
 Право на накнаду из члана 4. ове Одлуке остварује се подношењем захтева надлежном органу
Општинске управе Лапово, најкасније до навршених годину дана живота детета.
 Уз захтев из става 1. овог члана подносе се докази о испуњености услова, у складу са овом Одлуком, и
то:
1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу
2. фотокопија потврде о пријави пребивалишта за сву децу
3. уверење Центра за социјални рад да мајка непосредно брине о детету
4. фотокопија картице текућег рачуна мајке
5. лична карта на увид
6. фотокопија уверења о држављанству или личне исправе за странце
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 Члан 6.
 Новчана накнада за прворођено дете из члана 3. ове Одлуке исплаћује се једнократно из средстава
буџета Општине Лапово у износу од 10.000,00 динара на лични текући рачун корисника признатог права.
Новчана накнада за другорођено дете из члана 3. ове Одлуке исплаћује се једнократно из средстава буџета
Општине Лапово у износу од 20.000,00 динара на лични текући рачун корисника признатог права

Новчана накнада за трећерођено и четврторођено дете

Члан 7.
Право на новчану накнаду за трећерођено и четврторођено дете остварује мајка под условом:
- да је дете живорођено
- да је мајка држављанин РС или страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији
Општине Лапово најмање три године пре рођења детета
- да у тренутку подношења захтева има пребивалиште (боравиште) на територији општине Лапово
непрекидно три године
- да непосредно брине о детету
- да је новорођено дете треће или четврто по редоследу рођења мајци и истовремено треће или наредног
реда рођења у породици.

Члан 8.
 Право на новчану накнаду за трећерођено и четврторођено дете остварује се подношењем захтева
надлежном органу Општинске управе Лапово најкасније до навршених годину дана живота детета.
 Уз захтев из става 1. овог члана потребно је, поред доказа из члана 5. ове Одлуке, доставити и следеће
доказе:
- фотокопију уверења о држављанству мајке, или личне исправе за странце

фотокопију пресуде надлежног суда о вршењу родитељског права, за децу из разведеног брака или ванбрачне
заједнице.

Члан 9.
 Редослед рођења деце у породици утврђује се у односу на дан подношења захтева, према датуму и
часу рођења уписаних у матичну књигу рођених.
 Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала утврђује се према
родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног органа.

Члан 10.
 Исплата права на новчану накнаду за трећерођено и четврторођено дете врши се једнократно у износу
од по 100.000,00 динара на текући рачун корисника.
 Средства за исплату права из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету Општине Лапово.

Заједничке одредбе

Члан 11.
У случају да  мајка није жива, да је напустила дете, или да је из оправданих разлога спречена да брине о
детету, право из члана 4. и 7. ове Одлуке може уместо мајке остварити отац, односно законски заступник
детета, уколико испуњава услове утврђене наведеним одредбама.
За остваривање права из ст. 1. овог члана, отац, односно законски заступник детета уз захтев за новчану
накнаду доставља следеће доказе,
-  фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу
-  фотокопија потврде о пријави прбивалишта за сву децу
-  личну карту на увид
  - извод из МКУ или уверење органа старатељства да је мајка напустила дете, или решење да је мајка
лишена родитељског права, или потврда надлежне здравствене установе да услед теже болести мајка није
у могућности да непосредно брине о детету,  или потврда надлежне КПУ да се мајка налази на
издржавању казне затвора, или друге доказе којима с потврду да мајка не брине непосредно о детету,
     -  фотокопија картице текућег рачуна.
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Члан 12.
 О признавању права на новчане накнаде прописане овом Одлуком решава у првом степену Општинска
управа општине Лапово – Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове по
прописима о општем управном поступку.
 Податке који су потребни за решавање о остваривању права по овој Одлуци, а налазе се у доступним
службеним евиденцијама државних органа, органи надлежни за решавање  прибављају по службеној
дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Члан 13.
О правима из чл.2 тачка 2. и 3. ове Одлуке надлежни орган решава на основу поднетог захтева.
О правима из чл.2 тач. 1. ове Одлуке надлежни орган решава по службеној дужности.
За решавање из ст. 1 и 2 овог члана орган може захтевати следеће податке о личности за подносиоца
захтева и чланове његове породице: ЈМБГ, име и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта,
држављанство, датум и место рођења, подаци о банковном рачуну на који се врши исплата, контакт
телефон, врсте сродства, брачно стање

Члан 14.
 Против првостепеног решења из чл. 12. ове Одлуке може се изјавити жалба Општинском већу
општине Лапово у року од 15 дана од дана достављања решења, а преко првостепеног органа.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 15.
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању права на новчану накнаду
за новорођену децу („Службени гласник општине Лапово, бр.  1/2014)  и Одлука број 020-12/19- III-04 од
06.02.2019.године.
Ова Одлука се примењује на захтеве за децу рођену 01. јануара 2020. године и касније.

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Лапово“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-261/19-I-04

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-153/21-I
Датум: 15.10.2021.године
ЛАПОВО

На основу члана 32 став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 ), члана 11. став 4.
Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“, бр.113/2017,
50/2018,  46/2021 - Одлука УС РС, 51/2021 - Одлука УС РС и 53/2021 - Одлука УС РС
и 66/2021), члана 37. тачка 6. Статута општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 15. октобра
2021. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о изменама Одлуке о остваривању права на новчану накнаду за новорођену децу

Члан 1.
У Одлуци о остваривању права на новчану накнаду за новорођену децу број 020-

261/19-I-04 од 18. децембра 2019. године („Службени гласник општине Лапово“, бр. 24/19)
мења се члан 7. став 1. алинеја 2 и гласи :
„ - да је држављанин РС или страни држављанин са одобреним сталним боравком на
територији Општине Лапово најмање годину дана пре рођења детета“

Члан 2.
У члану 7. став 1. алинеја 3 мења се и гласи:

„ - да у тренутку подношења захтева има пребивалиште (боравиште) на територији
општине Лапово непрекидно годину дана“

Члан 3.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Лапово“.
ПРЕДСЕДНИЦА

Мирела Раденковић,ср.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-53/22-I
Датум: 25. 03. 2022. године
ЛАПОВО

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон), члана 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“, бр.113/2017, 50/2018,  46/2021 - Одлука УС
РС, 51/2021 - Одлука УС РС и 53/2021 - Одлука УС РС, 66/2021 и 130/2021), члана 37. тачка 6. Статута
општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на
седници одржаној дана 25. марта 2022. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о изменама и допуни Одлуке о остваривању права на новчану накнаду за новорођену децу

Члан 1.
У Одлуци о остваривању права на новчану накнаду за новорођену децу („Службени гласник

општине Лапово“, бр. 24/19 и 15/21) мења се члан 2. тачка 3. и гласи :
„3. Новчана накнада за трећерођено и свако наредно рођено дете.“

Члан 2.
Назив одељка „Новчана накнада за трећерођено и четврторођено дете“ мења се и гласи „Новчана

накнада за трећерођено и свако наредно рођено дете“.

Члан 3.
У члановима 4, 7, 8. и 10. речи „трећерођено и четврторођено дете“ замењују се речима

„трећерођено и свако наредно рођено дете“ .
Члан 4.

У члану 7. алинеја 5 мења се и гласи:
„ - да је новорођено дете треће или наредног реда рођења мајци и истовремено треће или

наредног реда рођења у породици.“
Члан 5.

У члану 11.  став 1. мења се и гласи:
 „У случају да мајка није жива, да је напустила дете, да је из оправданих разлога спречена да

брине о детету, или је страни држављанин са привременим боравком на територији општине Лапово,
право из члана 4. и 7. ове Одлуке може уместо мајке остварити отац, односно законски заступник
детета, уколико испуњава услове утврђене наведеним одредбама.“

Члан 6.
У члану 11.  став 2. после алинеје 4 додаје се алинеја 5 која гласи:
„- доказ о одобреном привременом боравку на територији општине Лапово, уколико је мајка

страни држављанин са привременим боравком на територији општине Лапово“
Досадашња алинеја 4 постаје алинеја 5.

Члан 7.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.

Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине

Лапово“.
ПРЕДСЕДНИЦА

Мирела Раденковић,ср.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-142/22-I
Датум: 19. 9. 2022. године
ЛАПОВО

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон),
члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“,
бр.113/2017, 50/2018,  46/2021 - Одлука УС РС, 51/2021 - Одлука УС РС и 53/2021 - Одлука
УС РС, 66/2021 и 130/2021), члана 37. тачка 6. Статута општине Лапово („Службени
гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној
дана 19. септембра 2022. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о изменама Одлуке о остваривању права на новчану накнаду за новорођену децу

Члан 1.
У Одлуци о остваривању права на новчану накнаду за новорођену децу („Службени

гласник општине Лапово“, бр. 24/19, 15/21, 6/22 и 10/22) у члану 2. став 1. тачка 4. број
„5.000,00“ замењује се бројем „7.500,00“.

Члан 2.
У члану 10а став 1. број  „5.000,00“ замењује се бројем „7.500,00“.

Члан 3.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Лапово“.
ПРЕДСЕДНИЦА

Мирела Раденковић,ср.


