На основу члана 39 у вези са чланом 154 став 2 и 4 Закона о социјалној и дјечијој заштити
Црне Горе („Сл.лист ЦГ“, бр. 27/13, 01/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 01/17, 42/17, 50/17),
члана 27 став 1 тачка 15 и члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи Црне Горе
(„Сл.лист ЦГ“ бр. 02/18,), и члана 33 став 1 тачка 2 Статута општине Беране („Сл.лист РЦГ–
Општински прописи“, бр. 21/04, бр. 34/06 и „Сл.лист ЦГ–Општински прописи“, бр. 6/11),
Скупштина Општине Беране, на сједници одржаној дана , 31. маја 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима
Члан 1
У Одлуци о социјалним давањима („Сл.лист ЦГ – Општински прописи“ бр. 22/14 и 23/15), у
члану 2, послије става 2, додаје се став 3, који гласи:
„Предсједник општине Беране може одобрити једнократну новчану помоћ и одредити њену
висину, на основу захтјева странака, приложене документације, разговора на пријему
странака, извјештаја и других видова сазнања о лицима која се налазе у стању социјалне
потребе, а све у складу са чланом 6 ове одлуке“.
Члан 2
У члану 6, став 3 Одлуке о социјалним давањима, мијења се и гласи :
„Једнократна новчана помоћ из члана 4 став 2 ове Одлуке, износи 300,00 /тристотине/ евра
за треће новорођено дијете, 400,00 /четиристотине/ евра за четврто новорођено дијете и
500,00 /петстотина/ евра за пето новорођено дијете, а за шесто и више новорођене дјеце,
износи 10.000,00 /десетхиљада/ евра, које се додјељују за адаптацију постојећег или
изградњу новог стамбеног објекта, помоћних објеката, набавку пољопривредних машина,
формирање или повећање сточног фонда, а све у циљу побољшања услова живота на селу и
развоја пољопривредних домаћинстава.
Члан 3
О намјенском коришћењу и утрошку средстава остварених за новорођено шесто и више
дјеце Предсједник општине образоваће Комисију.
Члан 4
У члану 9, у ставу 2, послије ријечи „Уз захтјев“ бришу се ријечи „за остваривање права из
члана 4 став 2 ове Одлуке.“
У истом члану, у ставу 3, умјесто ријечи „30 дана“, треба да стоји „90/деведесет/ дана.“
Члан 5
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ЦГ – Општински
прописи.
Скупштина општине Беране
Број: 02-030-234
Беране, 01.06.2018. год.

Предсједник Скупштине
Новица Обрадовић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима
садржан је у члану 39 Закона о социјалној и дјечијој заштити Црне Горе („Сл.лист ЦГ“, бр.
27/13, 01/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 01/17, 42/17, 50/17), којим 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 врсте материјалних давања, ближе услове, начин и поступак за
остваривање права из става 1 овог члана прописује надлежни орган општине.
Такође, у члану 154 став 2 и 4 Закона о социјалној и дјечијој заштити Црне Горе,
прописано да се средства за обављање дјелатности социјалне и дјечје заштите обезбјеђују у
буџету државе и буџету општине, као и вршењем дјелатности пружалаца услуга, у складу са
законом, као и да се у буџету општине могу обезбиједити средства за материјална давања у
социјалној и дјечјој заштити прописана овим законом и за услуге социјалне и дјечје заштите,
као што су: помоћ у кући, дневни боравак, услуге народне кухиње, одмор и рекреацију дјеце,
становање уз подршку, смјештај у прихватилиште - склониште, становање за социјално
угрожена лица, у складу са законом и друге услуге у складу са својим материјалним
могућностима.
Чланом 27 став 1 тачка 15 Закона о локалној самоуправи Црне Горе („Сл.лист ЦГ“ бр.
02/18,), прописано је да Општина, у складу са законом и другим прописима у складу са
могућностима, учествује у обезбјеђивању услова и унапређењу дјелатности: здравствене
заштите, образовања, социјалне и дјечје заштите, запошљавања и других области од
интереса за локално становништво и врши права и дужности оснивача установа које оснива
у овим дјелатностима, у складу са законом.
Чланом 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи Црне Горе („Сл.лист ЦГ“ бр.
02/18,), прописано је да Скупштина доноси прописе и друге опште акте.
Статутом Општине Беране („Сл.лист РЦГ–Општински прописи“, бр. 21/04, бр. 34/06 и
„Сл.лист ЦГ–Општински прописи“, бр. 6/11), у члану 33 став 1 тачка 2, прописано је да
Скупштина доноси прописе и друге опште акте.
Разлози за доношење ове Одлуке
Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима утврђују се облици
социјалне и дјечије заштите, корисници и обим остваривања утврђеног облика заштите, као
и услови и поступак њиховог остваривања код надлежног органа локалне управе.
Овом одлуком се додатно афирмише и подстиче развој породице на селу, предузимају
мјере на заустављању миграције локалног становништва, и у том циљу се у буџету општине
Беране обезбјеђују додатна, значајна финансијска средства, на позицијама предвиђеним за
социјална давања. Тако ће мајке са сеоског и приградског подручја општине Беране, које у
складу са овом Одлуком буду испуњавале прописане услове, за свако шесто и више
новорођене дјеце, од Општине Беране, кроз утврђене законске процедуре, добити
једнократно и бесповратно средства, у појединачном износу од 10.000,00 /десетхиљада/
евра, којим финансијским средствима су у обавези да изврше адаптацију постојећих или
изградњу нових стамбених објеката, помоћних објеката, набавку пољопривредних машина,
оформе или повећају сточни фонд, а све у циљу побољшања услова живота на селу и развоја
пољопривредних домаћинстава.
За спровођење ове Одлуке обезбијеђена су средства у Буџету Општине Беране за 2018.
годину.
Мишљења смо, да Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима треба
подржати и донијети на Скупштини општине Беране.
Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

