
На основу члана 154 ставa 2 и 4 a у вези са чланом 39 Закона о социјалној и дјечијој заштити 
(„Сл.лист Црне Горе“, број 27/13) члана 32 и 45 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист РЦГ“,  
бр.42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и „Сл. лист ЦГ“, бр. 88/09, 3/10, 38/12 и 10/14) и члана 33 и 37 
Статута општине Беране („Сл. лист РЦГ- Општински прописи“, бр. 21/04 и 34/06 и „Сл. лист ЦГ –
Општиски прописи ,“бр.6/11), Скупштина општине Беране на сједници одржаној, 25. 06. 2015. 
године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНИМ ДАВАЊИМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о Социјалним давањима („СЛ.лист ЦГ-општински прописи бр.22/14 ,“ у члану 4 
послије става 1 додају се став 2 и став 3  који гласе: 
„Право на једнократну новчану помоћ имају и мајке за свако новорођено дијете са  троје и 
више дјеце, које су држављанке Црне Горе са пребивалиштем у насељима на територији 
општине Беране: Бабино, Бастахе, Бубање, Буче, Будимља, Црни Врх, Црвљевине, Дапсиће, 
Доња Ржаница, Доње Заостро, Драгосава, Главаца, Горажде, Горње Заостро, Јашовићи, 
Калудра, Курикуће, Лази, Лубнице, Лужац, Маште, Мезгале, Орах, Петњик, Праћевац, 
Радмужевићи, Ровца, Рујишта, Скакавац, Штитари, Тмушићи, Велиђе, Виницка, Вуча, Загорје, 
Заград и Заграђе. 
 Право на једнократну новчану помоћ из предходног става немају мајке које имају 
пребивалиште у насељима: Пешца, Долац, Берансело и Доње Луге i Мјесним заједницама: 
Стари град, Парк, Ново Насеље, Лим и Хареме. 
 

Члан 2 
У члану 6  Одлуке послије става 2 додаје се став 3 који гласи: 
„ Једнократна новчана помоћ из члана 4 став 2 ове Одлуке, за новорођено треће дијете износи 
300.00€, за четврто 400.00€, за пето и више дјеце 500.00€.“ 
 

Члан 3 
У члану 9  Одлуке, у ставу 2,  послије ријечи : „Уз захтјев ,“ додају се ријечи“ за остваривање 
права из члана 4 став 2 ове Одлуке.“ 
У истом члану, послије става 2 додаје се став 3 који гласи:  
„Уз захтјев за остваривање права из члана 4 став2 ове Одлуке прилажу се, у року од 30 дана од 
дана рођења дјетета следећи докази: Изводи из матичне књиге рођених  за дјецу , фотокопија 
личне карте мајке, увјерење о пребивалишту мајке, увјерење о кућној заједници, увјерење 
Мјесне заједнице да мајка има пребивалиште у насељима те Мјесне заједнице годину дана 
прије рођења дјетета, број жиро рачуна .“ 
 
Досадашњи став 3 постаје став 4 
 

Члан 4 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном  листу ЦГ-
Општински прописи“.    
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 

Број:  02-030-383                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране,  26. 06. 2015.год.                                                                                      Горан Киковић                  



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 

Правни основ 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 154 став 2 и 4 и члану 39 Закона о 
социјалној и дјечјој заштити којима је прописано да Општина може у складу са материјалним 
могућностима обезбиједити материјална давања из социјалне заштите као што су једнократне 
помоћи, субвенције у плаћању комуналних услуга које пружају јавна предузећа која оснива 
Општина и друга материјална давања из социјалне заштите, те да се средства за обављање 
дјелатности социјалне и дјечје заштите обезбијеђују у буџету општине.  
 

Чланом 32 став 1 тачка 16 Закона о локалној самоуправи прописано је да Општина у складу са 
могућностима учествује у обезбијеђивању услова и унапређењу дјелатности социјалне и дјечје 
заштите, а чланом 45 истог Закона  да Скупштина доноси прописе и друге акте, а што је 
прописано и чланом 33 и 37 Статута Општине Беране. 

Разлози доношења одлуке 

Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима утврђује се облик социјалне 
и дјечје заштите, корисници и обим остваривања утврђеног облика заштите, као и услови и 
поступак њиховог остваривања код надлежних органа локалне управе. 

Овом одлуком предвиђена је додјела једнократне новчане помоћи за новорођено дијете 
мајкама са троје и више дјеце, које су држављанке Црне Горе, а имају пребивалиште годину 
дана прије рођења дјетета у насељима на територији општине Беране, обухваћеним чланом 7 
Закона о територијалној организацији Црне Горе. Циљ доношења ове одлуке је поправљање 
материјалне ситуације на селу и помоћ мајкама које су родиле троје и више дјеце а све из 
разлога заустављања миграције становништва на релацији село- град.  

За реализацију ове Одлуке обезбиједиће се средства у Буџету општине. 

На основу напријед изложеног предлажемо да се предлог одлуке усвоји као у тексту.  

 

 

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 


