РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, на 11. редовној сједници, одржаној
26.12.2017. године, доноси:
ПРАВИЛНИК
о остваривању права на новчану помоћ
за незапослене породиље и новорођену дјецу

I. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА
НЕЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се право на мјесечну новчану накнаду за незапослене
породиље и новорођену дјецу и уређују услови, поступак и начин обезбјеђивања средстава
за остваривање тог права.
Члан 2.
Критеријуми за остваривање права на додјелу новчаних средстава незапосленим
мајкама-породиљама су:
 да је дијете живорођено као прво, друго, треће, четврто или свако наредно
дијете,
 да је мајка незапослена, као и њен брачни/ванбрачни супружник (отац
дјетета),
 да мајка – породиља има држављанство Републике Српске и пребивалиште
на територији општине Станари у моменту рођења дјетета, а отац дјетета да
има држављанство Републике Српске и пребивалиште на територији
општине Станари најмање двије године непрекидно прије рођења дјетета,
 да је датум рођења дјетета од 01.01.2018. године.
Породиља своје право преноси у наредну календарску годину само уколико се за ту
годину планирају средства у буџету за ту намјену.
Члан 3.
Новчана средства додјељују се незапосленим породиљамa за прворођено и
другорођено дијете, ако је отац дјетета незапослен, у износу од 400,00 КМ мјесечно,
наредних дванаест мјесеци, рачунајући од првог дана наредног мјесеца, од дана
подношења захтјева.

Новчана средства додјељују се незапосленим породиљама за трећерођено,
четврторођено и свако наредно дијете, ако је отац дјетета незапослен, у износу од 400,00
КМ мјесечно, наредних осамнаест мјесеци, рачунајући од првог дана наредног мјесеца, од
дана подношења захтјева.
У случају рођења више дјеце у једном породу, право за додјелу новчаних средстава
за незапослене породиље има мајка – породиља, за свако дијете појединачно.
Члан 4.
Захтјев за остваривање права за додјелу новчаних средстава за незапослене мајке –
породиље се подноси на прописаном обрасцу, који је саставни дио овог Правилника, на
протоколу Општинске управе општине Станари, најкасније у року од 30 дана, рачунајући
од дана рођења дјетета.
Подносиоци захтјева могу бити супружници, односно родитељи дјетета/дјеце.
Уз захтјев се прилаже сљедећа документација:
 увјерење о држављанству Републике Српске за мајку породиљу и оца
дјетета,
 увјерење о пребивалишту мајке породиље и оца дјетета са подацима о свим
адресама које се воде у евиденцији пребивалишта (образац ПБ4А),
 фотокопије личних карата оба супружника,
 извод из матичне књиге рођених новорођеног дјетета,
 извод из матичне књиге рођених претходно рођене дјеце,
 фотокопија текућег рачуна мајке породиље (уколико је отворен у банци),
 потврда Завода за запошљавање да се супружници (мајка породиља и отац
дјетета) налазе на евиденцији Завода за запошљавање у моменту рођења
дјетета, или други доказ о незапослености (потврда о редовном школовању,
фотокопија здравствене књижице и сл).
Сви документи који се достављају морају бити оригинали или овјерене фотокопије.
Члан 5.
Ако право, из члана 1. овог Правилника остварује отац, поред доказа, из члана 4.
овог Правилника, уз захтјев прилаже и један од сљедећих доказа за мајку дјетета/дјеце:
 извод из матичне књиге умрлих за мајку дјетета/дјеце,
 увјерење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила
дијете/дјецу,
 одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права или пословне
способности,
 уверење надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора
за мајку дјетета/дјеце.

Члан 6.
Захтјеве за остваривање права на мјесечну новчану накнаду за незапослене
породиље разматра Комисија за додјелу новчане помоћи (у даљем тексту: Комисија).
Комисију именује начелник општине.
Комисија се састоји од предсједника и два члана.
На приједлог Комисије доноси се рјешење, примјеном одредаба закона којим се
уређује општи управни поступак.
На основу рјешења о оствареном праву на мјесечну новчану накнаду за
незапослене породиље, Општинска управа Станари – Одјељење за привреду и финансије
врши уплату оствареног износа новчаних средстава на текући рачун корисника права или
путем поште.
О жалби против приједлога-рјешења Комисије, рјешава начелник општине.
Против коначног рјешења начелника општине може се покренути управни спор, у
складу са законом.
Члан 7.
Услови, из члана 3. овог Правилника, морају бити испуњени свe вријеме током
кориштења права.
Надлежни орган, из члана 6. овог Правилника, преиспитује услове за остваривање
права на мјесечну новчану накнаду за незапослене породиље након 6 мјесеци од дана
остваривања права.
У поступку, из става 2. овог члана, доноси се ново рјешење само ако је дошло до
промјена које су од утицаја на даље кориштење мјесечне новчане накнаде.
Корисник права на мјесечну новчану накнаду за незапослене породиље дужан је да
надлежном органу, из члана 6. став 1. овог Правилника, пријави сваку промјену од утицаја
на признато право у року од 15 дана, од дана када је промјена настала. Све промјене које
су од утицаја на признато право узимају се у обзир од првог дана наредног мјесеца, по
њиховом наступању.
Члан 8.
Корисник права на мјесечну новчану накнаду за незапослене породиље дужан је да,
у складу са прописима о облигационим односима, надокнади штету, односно врати
примљени износ:
1) ако је на основу неистинитих података за које је знао, или морао знати да су
неистинити, остварио примања на која није имао право,
2) ако је примања остварио услед тога што није пријавио промјену која утиче
на губитак права, а знао је, или је морао знати за ту промјену.
Уколико надлежни орган, из члана 6. став 1. овог Правилника, у току кориштења
права на мјесечну новчану накнаду за незапослене породиље, утврди да је корисник
неосновано примао новчане износе по основу тог права, у смислу става 1. овог члана,
донијеће рјешење о престанку права, којим ће корисника обавезати да неосновано
примљене износе врати уплатом на рачун буџета Општине, из ког су обезбјеђивана
средства за кориштење овог права.

II. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ
ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЈЕЦУ БЕЗ ОБЗИРА НА МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС
ПОРОДИЦЕ
Члан 9.
Право на једнократну новчану помоћ остварује мајка новорођеног дјетета, без
обзира на ред рођења и материјални статус породице, а која то право не остварује у складу
са чланом 3. овог Правилника.
Члан 10.
Мајка породиља, која у текућој години роди дијете (за прво и друго дијете), има
право на исплату једнократне новчане помоћи за опрему новорођеног дјетета, у износу од
500,00 КМ.
Мајка која роди треће, четврто и свако наредно дијете, има право на исплату
новчане помоћи за опрему новорођене дјеце, у износу од 1.000,00 КМ.
Мајка, која у текућој години, у било којем периоду, роди близанце-тројке, има
право на исплату новчане помоћи за опрему новорођене дјеце, у износу од 1.500,00 КМ.
У случају рођења више дјеце у једном породу, право за додјелу једнократне
новчане помоћи има мајка – породиља за свако дијете појединачно.
Члан 11.
Право на једнократну новчану помоћ, за опрему новорођене дјеце остварује отац
дјетета, односно усвојилац дјетета уколико мајка није жива, уколико је напустила дијете,
или је из објективних разлога спријечена да непосредно брине о дјетету, односно када је
одлуком надлежног органа дијете повјерено оцу на заштиту и васпитање.
Члан 12.
Критеријуми за остваривање права на додјелу једнократне новчане помоћи
родитељима новорођеног дјетета су:
 да је дијете живорођено као прво, друго, треће, четврто или свако наредно
дијете,
 да мајка – породиља има држављанство Републике Српске и пребивалиште
на територији општине Станари у моменту рођења дјетета, а отац дјетета да
има држављанство Републике Српске и пребивалиште на територији
општине Станари најмање двије године непрекидно прије рођења дјетета,
 да је датум рођења дјетета од 01.01.2018. године
Члан 13.
Захтјев за остваривање права за додјелу једнократне новчане помоћи подноси се на
прописаном обрасцу, који је саставни дио овог Правилника, на протоколу Општинске
управе општине Станари, најкасније у року од 90 дана, од дана рођења дјетета.
Подносиоци захтјева могу бити супружници, односно родитељи дјетета/дјеце.

Уз захтјев се прилаже сљедећа документација:
 увјерење о држављанству Републике Српске за мајку породиљу и оца
дјетета,
 увјерење о пребивалишту/боравишту мајке породиље и оца дјетета са
подацима
о
свим
адресама
које
се
воде
у
евиденцији
пребивалишта/боравишта (образац ПБ4А),
 фотокопије личних карата оба супружника,
 извод из матичне књиге рођених новорођеног дјетета,
 извод из матичне књиге рођених претходно рођене дјеце,
 фотокопија текућег рачуна мајке породиље (уколико је отворен у банци).
Сви документи који се достављају морају бити оригинали или овјерене фотокопије.
Члан 14.
Ако право, из члана 10. овог Правилника остварује отац, поред доказа, из члана 13.
овог Правилника, уз захтјев прилаже и један од сљедећих доказа за мајку дјетета/дјеце:
 извод из матичне књиге умрлих за мајку дјетета/дјеце,
 увјерење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила
дијете/дјецу,
 одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права или пословне
способности,
 уверење надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора
за мајку дјетета/дјеце.
Члан 15.
Захтјеве за остваривање права на једнократну новчану помоћ за новорођену дјецу
разматра Комисија за додјелу новчане помоћи (у даљем тексту: Комисија), на начин како
је то регулисано чланом 6. овог Правилника.
Члан 16.
Средства за провођење ове одлуке обезбијеђена су у Буџету општине Станари, на
позицији 416000 „Дознаке грађанима - субвенције за незапослене мајке – породиље“.

Члан 17.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додјели
новчане помоћи за новорођену дјецу, број: 02-022-98/16, од 13.05.2016. године.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Станари“, a примјењиваће се од 01.01.2018. године.

Број: 01-020-168/17
Датум: 26.12.2017. године,

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
_____________________________
Остоја Стевановић

