На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породице са
децом ( ''Службени гласник РС'', број 16/02, 115/05 и 107/09), члана 209. став 1.
тачка 6. Закона о социјалној заштити ( ''Службени гласник РС'', број 24/2011) и
члана 37. став 1. тачке 7. Статута општине Дољевац ( ''Службени лист Града Ниша,
бр. 69/08 и 89/2010),
Скупштина општине Дољевац, на седници од 16.12.2011. године, донела је
О Д Л У К У
о новчаној помоћи незапосленим
породиљама са територије општине Дољевац
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на новчану помоћ незапосленим
породиљама на територији општине Дољевац, до навршене прве године живота
детета.
Члан 2.
Новчана помоћ незапосленим породиљама
на територији општине
Дољевац, из члана 1. ове Одлуке исплаћује се у висини од 10.000,00 динара на
месечном нивоу.
Члан 3.
Право о новчаној помоћи незапосленим породиљама може се остваривати
за дете рођено почев од 01.01.2012. године и касније по следећим условима:
-

да мајка има пребивалиште на територији општине Дољевац, најмање
шест месеци пре рођења детета,
да мајка непосредно брине о детету,
да је мајка евидентирана као незапослена код НСЗ, испоставе Дољевац,
најмање шест месеци пре рођења детета
Члан 4.

„Захтев за остваривање права на новчану помоћ породиљама са потребном
документацијом подноси се Општинској управи општине Дољевац, Одељењу за
општу управу и ванпривредне делатности, ради утврђивања права у првостепеном
поступку, који одлучује и доноси решење о исплати.
По жалбама на решења Општинске управе општине Дољевац, Одељења за
општу управу и ванпривредне делатности, одлучује Општинско веће општине
Дољевац“.

Члан 5.
Захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленим породиљама
подноси се најкасније у року од шест месеци, од дана рођења детета.
Члан 6.
Обрачун и исплата новчане помоћи незапосленим породиљама вршиће се
из средстава обезбеђених у буџету општине Дољевац, са позиције социјална
давања, уплатом на текући рачун.
Члан 7.
У случају настанка услова за престанак права на новачну помоћ, породиља
је дужна да промену пријави у року од 15 дана, од дана настанка промене.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
''Службеном листу Града Ниша'', а примењиваће се од 01.01.2012. године .
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