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На основу члана 3 Одлуке Скупштине општине Свилајнац о једнократној помоћи за 
рођење детета у 2017.години („Службени гласник општине Свилајнац“, број 5/17), 
Општинска управа општине Свилајнац објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ

ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА У 2017.ГОДИНИ

Одлуком је предвиђена једнократна помоћ за рођење детета на територији Општине 
Свилајнац у 2017. години у износу од 20.000,00 динара, а за треће дете у износу од 30.000,00 
динара, која се исплаћује на текући рачун родитеља (подносиoца захтева).

Право на једнократну помоћ за рођење детета има један од родитеља који:
- има пребивалиште или боравиште на територији Општине Свилајнац, најмање 

годину дана пре рођења детета
- поднесе захтев за исплату најкасније у року од 3 месеца од дана рођења детета, а 

почев од 01.01.2017. године.

Уз захтев се прилаже оверена фотокопија:
- извода из матичне књиге рођених за новорођено дете (у случају рођења трећег 

детета прилаже се и оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених за прва 
два детета),

- личне карте родитеља (подносиоца захтева),
- доказ којим се потврђује постојање брачне заједнице (извод из књиге венчаних), 

односно заједнице живота (изјава два сведока), у случају када су брачна, односно 
ванбрачна заједница засноване, а у случају да брачна односно ванбрачна заједница 
није заснована, овај доказ није потребно достављати,

- уверење о пребивалишту родитеља (подносиоца захтева),
- уверење о пребивалишту за новорођено дете,
- текућег рачуна подносиоца захтева.

Захтев за остваривање права на једнократну помоћ за рођење детета, подноси се 
Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац.

Право на једнократну помоћ за рођење детета, утврђиваће се решењем Одељења за 
буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац. 
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