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7. Шта је остварено на плану постизања одрживости пројектних активности? (Да ли планирате 
наставак реализације активности и како? Да ли постоје нове иницијативе за пројекте, финансијска 
партиципација корисника и слично?) 
 

 
 

 
8.Приказ финансијске конструкције реализације пројекта/програма у КМ 
(у прилогу доставити доказну документацију о утрошку средстава - рачуне, изводе и друго): 
 

Р. бр. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ИЗНОС 
1. Властита средства  

2. Средства гранта Владе Републике Српске  

3. Средства међународних организација, донатора и слично  

4. Средства јединице локалне самоуправе  
5. 

Средства институција на нивоу БиХ  
 

6. Средства из осталих извора  

 УКУПНО  

 
 
 ___________________________                           М. П.             ______________________  
            Мјесто и датум               Потпис подносиоца захтјева 
                                                                                                                               Овлаштено лице 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16), члана 5. Закона о дјечијој заштити 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
114/17), и члана 41. и 51. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст (''Службени гласник града 
Зворник'', број 5/17), Градоначелник Града Зворник 
доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о једнократној новчаној помоћи за рођење 

дјетета  
 

Члан 1. 
Овим правилником дефинише се основ, 
критеријуми, висина једнократне новчане помоћи, 
услов и  начин остваривања и коришћења права за 
новорођено дијете коју обезбеђује Град Зворник. 
 

Члан 2. 
(1) Једнократна новчана помоћ за рођење дјетета 
представља право родитеља, самохраног 
родитеља, старатеља или усвојитеља дјетета на 
једнократни новчани износ за новорођено дијете. 
(2) Право може остварити отац као самохрани 
родитељ,  односно старатељ или усвојитељ дјетета 
уколико мајка дјетета није жива, уколико је дијете 
напустила или је из објективних разлога спријечена 
да непосредно брине о дјетету, према акту 
надлежног органа. 
 

Члан 3. 
Средства за једнократну новчану помоћ за рођење 
дјетета планирају су Буџетом Града Зворник. 
 
 

 
Члан 4. 

Право на исплату једнократне новчане помоћи за 
рођење дјетета има подносилац захтјева ако: 

1) Оба родитеља имају пребивалиште на 
подручју Града Зворник у дужини од најмање 
годину дана и ту живе у вријеме рођења 
дјетета.  

2) Самохрани родитељ који је уједно и старатељ 
дјетета има пребивалиште на подручју Града 
Зворник и ту живи у вријеме рођења дјетета. 

3) Старатељ или усвојитељ има пребивалиште 
на подручју Града Зворник и ту живи у 
вријеме рођења дјетета. 

4) Уз поднесени захтјев за исплату једнократне 
новчане помоћи за рођење дјетета приложи 
документацију из члана 10. овог правилника. 

 
Члан 5. 

Уколико је дијете рођено на подручју друге локалне 
самоуправе у БиХ, родитељи су обавезни 
приложити потврду од надлежног органа по мјесту 
рођења дјетета да нису остварили новчану помоћ за 
рођење дјетета. 
 

Члан 6. 
Подносиоци захтјева за једнократну новчану помоћ 
за рођење дјетета који имају пријављено 
пребивалиште на подручју Града Зворник али не 
бораве током цијеле године на тој адреси, немају 
право на исплату једнократне новчане помоћи за 
рођење дјетета. 
 

Члан 7. 
Запослени у Градској управи Града Зворник немају 
право на   исплату једнократне новчане помоћи за 
рођење дјетета. 
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Члан 8. 
(1) Захтјев за једнократну новчану помоћ за рођење 
дјетета подноси се у року од највише годину дана од 
дана рођења дјетета за које се помоћ тражи. 
(2) У случају рођења више дјеце у једном породу, 
право за додјелу новчаних средстава   има мајка – 
породиља, за свако дијете појединачно. 
 

Члан 9. 
Висина једнократне новчане помоћи за рођење 
дјетета износи: 

1) Прворођено и другорођено дијете       200 КМ, 
2) Трећерођено и четврторођено дијете 500 КМ.                  

 

Члан 10. 
(1) Захтјев за једнократну новчану помоћ за рођење 
дјетета подноси се Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности преко пријемне канцеларије 
Градске управе Града Зворник. 
(2) Уз захтјев за додјелу једнократне новчане 
помоћи за рођење дјетета неопходно је приложити: 

1) родни лист дјетета за које се захтјев подноси, 
те родни листови остале дјеце (ако их има), 

2) копије личних карата родитеља, самохраног 
родитеља или старатеља, или увјерење о 
пребивалишту, 

3) кућна листа,(изјава о члановима 
домаћинства), 

4) за прворођено и другорођено дијете за мајку 
је неопходна (поред наведених услова) 
потврда Завода за запошљавање да се 
налази на евиденцији Завода (или овјерена 
изјава мајке),  

5) потврда да помоћ није остварена у мјесту 
рођења (за дјецу рођену у другој локалној 
самоуправи у БиХ), 

6) број текућег рачуна подносиоца захтјева, (ако 
га има). 

 

Члан 11. 
 Ако право на новчану помоћ остварује отац, 
старатељ или усвојитељ, поред доказа прописаних 
овим правилником, уз захтјев прилаже и један од 
сљедећих доказа за мајку дјетета/дјеце: 

1) извод из матичне књиге умрлих за мајку 
дјетета/дјеце, 

2) увјерење органа старатељства о чињеници 
да је мајка напустила дијете/дјецу, 

3) одлуку надлежног суда да је мајка лишена 
родитељског права или пословне 
способности, 

4) уверење надлежне установе о почетку и 
трајању издржавања казне затвора за мајку 
дјетета/дјеце. 

 

Члан 12. 
Образац захтјева може се преузети у пријемној 
канцеларији – шалтер сали и web порталу Града 
Зворник. 
 

Члан 13. 
(1) За остваривање права предвиђених овим 
правилником  у  редослед  рођења не рачунају се 
дјеца која су мртворођена. 
(2) За дјецу под старатељством и дјецу збринуту у 
хранитељској породици, ред рођења се утврђује 
према броју дјеце старатеља и хранитеља која живе 
с њим у заједничком домаћинству. 

(3) Редослијед рођења и број дјеце из разведеног 
брака или ванбрачне заједнице утврђује се према 
чињеници којем родитељу су повјерена дјеца 
одлуком надлежног органа. 

 
Члан 14. 

О праву на  једнократну новчану помоћ за рођење 
дјетета  након проведеног поступка и на основу  
прикупљене документације, рјешењем одлучује 
Начелник Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
Члан 15. 

(1)  Начелник Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности донијеће рјешење којим ће: 

1) захтјев прихватити и утврдити право на 
једнократну новчану помоћ за рођење дјетета 
уколико су испуњени услови прописани овим 
правилником, 

2) захтјев одбити уколико утврди да  нису 
испуњени услови за исплату једнократне 
новчане помоћи за рођење дјетета, који се 
траже овим  правилником, 

3) захтјев одбацити уколико утврди да са 
захтјевом није приложена сва потребна 
документација тражена овим правилником.    

(2) Против рјешења Начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности може се 
поднијети жалба Градоначелнику града Зворник у 
року од 15. дана. 

 
Члан 16. 

Градоначелник, у изузетним случајевима може 
одобрити једнократну новчану помоћ,  максимално 
до износа 500.00 конвертибилних марака: 

1) породицама  изразито слабог материјалног 
стања које имају троје и више школске или 
малољетне дјеце, (поред  тражених услова у 
члану 10. уз захтјев доставити доказ о слабом 
материјалном стању или ванредним 
издацима за школовање дјеце). 

2) финансирање програма и активности које 
имају за циљ подршку наталитета, заштите 
мајки и породиља, (ако добију позитивну 
оцјену предложеног пројекта да је исти од 
општег интереса за Град Зворник). 

  
Члан 17. 

За реализацију овог  правилника задужује се 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и 
Одјељење за финансије. 
 

Члан 18. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да 
важи Одлука о коришћењу средстава за 
трећерођено и четврторођено дијете број: 02-022-
3/2019 од 21.01.2019. године објављена у 
„Службеном гласнику општине Зворник“ број 01/19. 
 

Члан 19. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-022-40/2019                       
29. март  2019. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                   Зоран Стевановић с.р 


