На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ број:
97/16, 36/19), члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17), и
члана 5. Закона о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17, 122/18 ),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 25.12.2019. године, д о н и ј е л а је:

ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу
Члан 1.
(1) Овом Одлуком , утврђују се услови, критеријуми, и поступак остваривања права родитеља
на новчану помоћ за новорођену дјецу, рођену у току 2020.године, а у сврху стимулисања наталитета
на подручју општине Рудо.
(2) Средства за ове намјене планирана су у буџету општине Рудо, за 2020. годину, на позицији
416 126-Tекуће помоћи породици и дјеци, у износу од 22.000 КМ.
Члан 2.
(1) Право на новчану помоћ, према овој Одлуци имају родитељи/родитељ дјетета рођеног у
текућој години, који у непрекидном трајању у периоду од најмање годину дана прије рођења дјетета
имају/има пребивалиште, и који су/је стално настањени/настањен на подручју општине Рудо, без обзира
на мјесто порођаја мајке дјетета, као и социјални статус породице.
(2 ) Изузетно, ако један од родитеља новорођеног дјетета нема пребивалиште на територији
општине Рудо у непрекидном трајању у последњих годину дана прије рођења дјетета, а ступио је у
брачну заједницу са лицем које има пребивалиште на подручју општине Рудо у непрекидном трајању у
периоду од најмање годину дана прије рођења дјетета, родитељи/родитељ новорођеног дјетета имају/има
право на новчану помоћ из става 1.овог члана.
Члан 3.
(1) Новчана помоћ остварује се у виду једнократне новчане помоћи у слиједећим износима:
-за прво и друго новорођено дијете.........................................500 КМ
- за треће и свако следеће новорођено дијете ........................700 КМ
(2) У случајевима када мајка дјетета једним породом роди двоје или више дјеце, висина новчане
помоћи утврђује се у износу помоћи према укупном броју дјеце породичног домаћинства , у складу са
ставом 1.овог члана.
Члан 4.
(1) По захтјевима за остваривање права на новчану помоћ , према овој Одлуци одлучује
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности општине Рудо у року од 30 дана од дана подношења
писменог захтјева.
(2) По писменом захтјеву, по којем у поступку разматрања не буде одобрена новчана помоћ,
подносилац захтјева има право жалбе Начелнику општине у року од 15 дана од дана пријема рјешења
којим је одлучено по захтјеву.
Члан 5.
(1) Захтјев за додјелу новчане помоћи подноси се на посебном обрасцу, најкасније у року од 60
дана од дана рођења дјетета..
(2) Уз захтјев за додјелу новчане помоћи прилажу се следећа документа:
- извод из матичне књиге рођених за дијете,
- потврда о мјесту пребивалишта за дијете (ЦИПС),
- извод из матичне књиге вјенчаних (за родитеље дјетета који су у брачној
заједници),
- доказ о пребивалишту за родитеље/родитеља дјетета (за период трајања у
последњих годину дана прије рођења дјетета),
- овјерене фотокопије личних карти за родитеље,
- изјава о заједничком домаћинству (кућна листа),
- копија текућег рачуна из банке.

Члан 6.
Новчана средства из члана 3.ове одлуке исплаћују се корисницима права уплатом на њихов
текући рачун отворен у банци, а на основу рјешења Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
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