
На основу члана  59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 67. и 88. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17), и Закључка о мјерама за провођење 

популационе политике општине Лопаре,  број 01/1-022-1-25/18 од 16.02.2018. године, 

Начелник општине Лопаре д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К  

о мјерама за провођење популационе политике 

општине Лопаре 
 

Члан 1.  

 Овим Правилником се прописују начин, услови, критеријуми и поступак за 

реализацију мјера за провођење популационе политике општине Лопаре, са циљем 

повећања природног прираштаја становништва на територији општине Лопаре. 

 

Члан 2. 

Општина Лопаре стимулисаће породице у којима је у току 2018. године рођено 

једно или више дјеце, вишечлане породице, као и брачне парове који природним путем не 

могу остварити потомство, да то остваре вјештачком оплодњом. 

 

Члан 3. 

Права из члана 2. овог Правилника остварује се следећим мјерама: 

 

1.  Породица сваког дјетета које је рођено у 2018. години остварује право на исплату 

износа: 

 од  200 КМ ако су оба родитеља запослена уз услов да родитељи новорођеног 

дјетета имају пребивалиште на територији општине Лопаре (најмање шест 

мјесеци прије рођења дјетета, као и у току остваривања права), 

 од 500 КМ ако је један од родитеља запослен, с тим да породица (оба родитеља) 

има пребивалиште на територији општине Лопаре, 

 од 1.000 КМ ако су оба родитеља незапослена, с тим да породица (оба 

родитеља) има пребивалиште на територији општине Лопаре, 

  од 1.000 КМ за самохраног родитеља са пребивалиштем на територији 

општине Лопаре, 

 

2.  Мајке које су родиле троје и више дјеце и које имају пребивалиште не територији 

општине Лопаре за свако малољетно дијете остварују право на износ од 100 КМ на 

годишњем нивоу. 

 

3.   Да  се сваком брачном пару, који природним путем не може остварити потомство, 

него вјештачком оплодњом, помогне новчано у износу од 1.000 КМ, с тим да 

породица има пребивалиште на подручју општине Лопаре. 

 

 

 

 

 

 



Члан 4. 

 Права из чланова 2. и 3. овог Правилника остварују се на основу захтјева 

поднесеног Општинској управи општине Лопаре – Одјељењу за привреду и друштвене 

дјелатности. 

 

Уз захтјев подносилац за средства за рођење дјетета прилаже: 

  

1.   Оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених за дијете-дјецу, 

2.   Кућну листу, 

3.   Копију личне карте за оба родитеља, 

4.   Потврду о пребивалишту за оба родитеља, 

5.   Потврду о запослењу од послодавца, 

6.   Потврду да се незапослени чланови домаћинства воде на евиденцији незапослених 

лица код Завода за запошљавање,  

7.   Рјешење Центра за социјални рад о статусу самохраног родитеља, 

8.   Копију жиро-рачуна.  

 

Уз захтјев подносилац за средства за рођење троје и више дјеце прилаже: 

 

1. Кућну листу, 

2. Оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених за дјецу, 

3. Копију личне карте,  

4. Потврду о пребивалишту, 

5. Копију жиро-рачуна. 

 

Уз захтјев подносилац за средства за вјештачку оплодњу прилаже: 

 

1. Кућну листу, 

2. Копију личне карте за оба родитеља, 

3.   Потврду о пребивалишту за оба родитеља, 

4. Медицинску документацију, 

5. Копију жиро-рачуна. 

 

Члан 5. 

О остваривању права из члана 3. овог Правилника одлучује рјешењем Начелник 

општине Лопаре, на приједлог Комисије за популациону политику (Одјељења за привреду 

и друштвене дјелатности), на основу поднијетог захтјева.  

 

Члан 6. 

Захтјеви за остваривање права из овог Правилника подносе се у току цијеле године. 

 

Члана 7. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а исти ће бити објављен у 

„Службеном гласнику општине Лопаре“. 

 

 

Број: 02/1-014-27               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:  26.03.2018. годинe                                                 Радо Савић      

 

http://www.opstinalopare.com/wp-content/uploads/2018/03/Zahtjev-za-mjere-populacione-politike-2018-2.pdf

