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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                  ПРИЈЕДЛОГ 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16), чланова 11. и 13. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, 

број: 37/12 и 90/16), чланова 4. и 5. Закона о дјечијој заштити („Службени гласник РС“, 

број: 114/17) и члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на сједници, одржаној __________, 

доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о остваривању права на новчану помоћ за 

незапослене породиље и новорођену дјецу 

 

Члан 1. 

У Правилнику о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље 

и новорођену дјецу, број: 01-020-168/17 („Службени гласник општине Станари“, број: 

12/17), преамбула се мијења и гласи:  

„На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16), члана 11. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број: 

37/12 и 90/16), члана 5. Закона о дјечијој заштити („Службени гласник РС“, број: 

114/17) и члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, 

број: 5/17).“ 

Члан 2. 

У члану 2. и члану 12. ријечи „држављанство Републике Српске“ замјењују се 

ријечима „држављанство Босне и Херцеговине“. 

Члан 3. 

У члану 4. и члану 13. ријечи „увјерење о држављанству Републике Српске за 

мајку породиљу и оца дјетета“ замјењују се ријечима „увјерење о држављанству Босне 

и Херцеговине за мајку породиљу и оца дјетета“. 

Члан 4. 

Приједлог Правилника ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Станари“. 

Број:        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:       ____________________________ 

        Остоја Стевановић 
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Правилника налази се у члану 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) те члану 37. Статута 

општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) којима је 

прописана надлежност Скупштине општине у овом питању. Такође, правни основ за 

доношење овог Правилника налази се у члану 11. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“, број: 37/12 и 90/16) и члану 5. Закона о дјечијој заштити 

(„Службени гласник РС“, број: 114/17) који дефинишу јединице локалне самоуправе, 

поред Републике, као носиоце социјалне и дјечије заштите, а који поред права 

утврђених Законом, могу доносити и одлуке о проширеним правима у области 

социјалне и дјечије заштите. 

Приједлогом Правилника о измјенама и допунама Правилника о остваривању 

права на новчану помоћ за незапослене породиље и новорођену дјецу, у члану 2. и 

члану 3. намјера предлагача је избјећи неравноправан положај лица која немају 

држављанство БиХ - Републике Српске, већ држављанство БиХ - Федерације БиХ, која 

су рођена на територији данашње Федерације БиХ, а која живе и имају пребивалиште 

општине Станари, према условима из Правилника. 

Приједлогом овог Правилника отклања се нејасноћа везана за порески третман 

новчаних помоћи исплаћених породиљама, односно да ли су наведене новчане помоћи 

опорезиве у складу са Законом о порезу на доходак („Службени гласник РС“, број: 

60/15 и 66/18). Члан 8. став (3) истог Закона предвиђа да се порез на доходак не плаћа 

на: 

 

„(3) примања по основу дјечијег и материнског додатка и новчане помоћи за опрему 

новорођене дјеце у складу са прописима којима се уређује дјечија заштита, 

(6) новчана давања у складу са законом којим се уређује социјална заштита“, а у вези са 

чланом 4. Закона о дјечијој заштити гдје се наводи: „Права из овог Закона која се 

реализују кроз новчана давања и пружањем услуга кориснику остварују се посредством 

центра за социјални рад, односно службе социјалне заштите...“, те са чланом 13. Закона 

о социјалној заштити, гдје се наводи: „Права из овог Закона која се реализују кроз 

новчана давања кориснику остварују се посредством центара за социјални рад...“. 

Узимајући у обзир све наведено, предлаже се да Скупштина општине Станари 

усвоји приједлог овог Правилника, чиме би се отклониле све нејасноће у погледу 

примјене Правилника о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље 

и новорођену дјецу. 

 

ОБРАЂИВАЧ                                                                                              ПРЕДЛАГАЧ 

Одјељење за општу управу                                                              Начелник општине 

 


