
141. 

На основу члана 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16), члана 11. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj: 37/12) и члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, бр. 5/17), начелник општине, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета општине, 

намијењене социјално угроженим грађанима 

 

Члан 1. 

(1) Овим Правилником, утврђују се услови, начин и поступак за додјелу једнократне 

новчане помоћи социјално угроженим грађанима Станара. 

(2) Једнократна новчана помоћ има за циљ ублажавање тешке материјалне ситуације 

подносиоца захтјева, када није довољна подршка, по основу права, остварених у складу са 

Законом о социјалној заштити и Одлуком о проширеним правима из области социјалне 

заштите („Службени гласник општине Станари“, број: 3/16). 

Члан 2. 

(1) Једнократна новчана помоћ додјељује се појединцима и породицама који се налазе у 

стању тренутне социјалне угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, посебно 

када је ријеч о: 

а) лијечењу тешко обољелог лица или члана уже породице, а нарочито када је потребно 

извршити операцију виталних органа (срца, бубрега, очију, слуха и сл.);  

б) лијечењу или опоравку лица ометених у психофизичком развоју; 

в)  задовољавању основних животних потреба, 

г)  отклањању посљедица елементарних непогода, гдје је дошло до оштећења стамбеног 

објекта (поплава, пожара, земљотреса, одрона и сл); 

д)  помоћи због отпуста из установе (престанак смјештаја и сл): 

ђ) смрти једног или више чланова породице из породице социјално угрожених категорија, 

е)  породицама којима је у изузетно тешким случајевима потребна набавка покућанства 

(шпорет, кревет и сл),  

ж) учешће у трошковима основних комуналних услуга (прикључак воде или струје), 

з) суфинансирање трошкова санације неусловног стамбеног објекта и 

и)   другим, нарочито оправданим случајевима. 

 



(2) Због ограничености средстава, која се за ову намјену издвајају, приоритет код 

остваривања права имају корисници наведени у члану 22. Закона о социјалној зашти који, 

у складу са Законом, остварују право на новчану помоћ. 

Члан 3. 

Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи подносилац је дужан приложити 

сљедећу документацију: 

а) фотокопију личне карте, 

б) фотокопију текућег рачуна, 

в) доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа), 

г) увјерење о социјалној угрожености, издату од Одсјека за послове социјалне породичне 

и дјечије заштите Општинске управе општине Станари, 

д) увјерење Завода за запошљавање о незапослености за све пунољетне чланове 

домаћинства, 

ђ) чек од посљедње примљене пензије-инвалиднине (ако је подносилац захтјева пензионер 

или инвалид). 

Члан 4. 

Захтјеви за додјелу једнократне новчане помоћи подносе се путем Пријемне 

канцеларије (писарнице) општине Станари. 

Члан 5. 

(1) Захтјеве за додјелу једнократне новчане помоћи за социјално угрожена лица, разматра 

Комисија за додјелу једнократне новчане помоћи (у даљем тексту: Комисија). 

(2) Комисију именује начелник. 

(3) Комисија се састоји од предсједника и четири члана. 

Члан 6 . 

(1) На приједлог Комисије, начелник доноси рјешење којим се одобрава исплата 

једнократне новчане помоћи, или се одбија захтјев странке. 

(2) За реализацију рјешења, из става 1. овог члана, задужује се Одјељење за привреду и 

финансије. 

Члан 7. 

(1) Износ једнократне новчане помоћи, који се у току године може додијелити истом 

подносиоцу захтјева не може бити већи од 3.000,00 КМ. 

(2) Изузетно, начелник, због посебних околности, може на приједлог Одсјека за послове 

социјалне, породичне и дјечије заштите, одобрити једнократну новчану помоћ у већем 

износу од износа, утврђеног ставом 1. овог члана, с тим да исти не може бити већи од 

двоструког износа из става 1. овог члана. 



Члан 8. 

(1) Висина и број одобрене једнократне новчане помоћи, зависи од расположивих 

средстава, планираних у буџету општине, за наведену намјену. Исплата ће се вршити са 

буџетске ставке 416000 (помоћ породици, дјеци и младима и помоћ избјеглим и 

расељеним лицима). 

(2) Исплата једнократне новчане помоћи вршиће се путем текућег рачуна, на име 

подносиоца захтјева. 

Члан 9 . 

Због хитности у рјешавању, Комисија може предложити начелнику да се захтјев 

позитивно ријеши и без потпуне документације, из члана 3. ако је опште позната 

социоекономска ситуација (на приједлог савјета мјесне заједнице и сл.) подносиоца 

захтјева, односно ако се из приложених докумената несумњиво види оправданост овакве 

подршке. 

Члан 10. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престају да важе Правилник о начину и 

поступку одобравања и исплате једнократне новчане помоћи лицима у стању ванредне 

социјалне потребе („Службени гласник општине Станари“, број: 3/16), Правилник о 

додјели једнократне новчане помоћи социјално угроженим повратницима („Службени 

гласник општине Станари“, број: 3/16) и Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

додјели једнократне новчане помоћи социјално угроженим повратницима („Службени 

гласник општине Станари“, број: 5/16). 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

Број: 02-545-231/17.  

Датум: 03.07.2017. године           

                                                                                                                     НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                  Душан Панић, с.р. 

 


