Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-287/2016-01
Датум: 07.10.2016. године
ЦРНА ТРАВА
На основу члана 28. став 1. тачка 6. Статута општине Црна Трава („Службени гласник
града Лесковца“, број 17/2012),
Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној дана, 07.10.2016. године
доноси
ОДЛУКУ
О спровођењу Програма мера, активности и маханизама општине Црна Трава на јачању
популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ближи услови, поступак и начин остваривања права на
новчану помоћ на име новорођеног детета, а у складу са Програмом мера активности и
маханизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом
подстицања рађања Републике Србије.
Циљ доношења ове Одлуке је пружање финансијске помоћи родитељима новорођене
деце са територије општине Црна Трава, које би као резултат дало повећање наталитета и
повећање броја деце у општини Црна Трава.
Члан 2.
Поступак за остваривање права на новчану помоћ на име новорођеног детета спроводи
Општинска управа општине Црна Трава, реферат за дечју заштиту.
Члан 3.
Поступак за остваривање права на новчану помоћ покреће се по захтеву странке.
Рок за подношење захтева је 60 дана од дана рођења детета.
Члан 4.
Помоћ на новчану помоћ на име новорођеног детета, по детету, признаје се мајци детета
уколико у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији општине Црна Трава и
уколико новорођено дете, у тренутку подношења захтева, има пребивалиште на територији
општине Црна Трава.
Изузетно од става 1. овог члана, право на новчану помоћ на име новорођеног детета има
отац детета, односно лице које се непосредно стара о детету, под условима из става 1. овог
члана.
Члан 5.
Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ, подносилац захтева подноси и:
1. фотокопију своје личне карте (очитану личну карту),
2. потврду о свом пребивалишту
3. потврду о пребивалишту новорођеног детета,
4. извод из матичне књиге рођених за дете

5. оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да са својом
породицом живи на територији општине Црна Трава.
Под породицом, у смислу ове Одлуке, сматрају се родитељи, односно непосредни
стараоци новорођеног детета и њихова деца.
Члан 6.
Новчана помоћ на име новорођеног детета исплаћиваће се у 24 једнаке месечне рате, а
висина једне рате износи 5.000,00 динара.
Право на новчану помоћ престаје уколико подносилац захтева са својом породицом
промени пребивалиште, односно напусти Црну Траву.
Исплату новчане помоћи вршиће Рачуноводство Општинске управе општине Црна
Трава.
Члан 7.
Изјава из члана 5. став 1. тачка 5. садржи и обавезу даваоца изјаве да Општинску управу
општине Црна Трава, реферат за дечју заштиту обавести о промени пребивалишта, односно о
напуштању Црне Траве.
Службено лице Општинске управе надлежно за послове дечје заштите може периодично
вршити обилазак породица којима се исплаћује новчана помоћ на име новорођеног детета како
би утврдило да породица и даље живи на територији општине Црна Трава.
Службено лице Општинске управе надлежно за послове дечје заштите може такође
прибављати и све друге доказе у циљу провере испуњености услова за признавање права на
новчану помоћ у току трајања периода исплате, уколико посумња у њихово постојање.
Члан 8.
Уколико у току трајања периода исплате новчане помоћи на име новорођеног детета,
мајка напусти дете, а дете остане да живи са оцем или другим непосредним стараоцем на
територији општине Црна Трава, право на преостале рате новчане помоћи припадају оцу
детета, односно стараоцу над дететом уколико су испуњени остали услови за признавање права
на новчану помоћ.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о спровођењу Програма мера,
активности и маханизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене
Стратегијом подстицања рађања Републике Србије, број 06-119/2015-01 од 27.04.2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
____________________

