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Godina 

  

Izvor financiranja  

Sveukupno financiranje 
Vlastita 
sredstva          

(01, 02 i 03) 

Kapitalni 
transfer FBiH     

(04) 

Kapitalni transfer 
 ŽP                         
(04) 

Ostalo 
(inozemstvo)             

(05) 

  
Proračun za 2021. godinu 70.000 0 0 0 70.000 

  
Izvršenje za 1.1.-31.12.2021. 69.569 0 0 0 69.569 
       
       
       
       
       
       

Razvojni projekt broj 17. - Izdaci za otplatu glavnice duga po kreditu EIB-a (vodovod i kanalizacija) 
Pravni temelj: Članak 8. stavak 3. alineja 18. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH 
Nositelj aktivnosti: Služba za financije 
Potreban broj uposlenika: 1 
Procjena rezultata i rizika: Realizacijom ovog projekta u budućnosti se očekuju ekonomski efekti za Grad Orašje. 
Potrebna sredstva i struktura financiranja: 

  

  
Godina 

  

Izvor financiranja  

Sveukupno financiranje 
Vlastita 
sredstva          

(01, 02 i 03) 

Kapitalni 
transfer FBiH     

(04) 

Kapitalni transfer 
 ŽP                         
(04) 

Ostalo 
(inozemstvo)             

(05) 

  
Proračun za 2021. godinu 22.830 0 0 0 22.830 

  
Izvršenje za 1.1.-31.12.2021. 22.297 0 0 0 22.297 

 
 

 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                            

Federacija Bosne i Hercegovine  

Županija Posavska 

Grad Orašje 

Gradsko vijeće 

Broj: 01-02-518/22 

Orašje, 31.3.2022. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) i članka 10. 

Privremene statutarne odluke Grada Orašja („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 3/22), Gradsko vijeće Orašje, 

na sjednici održanoj dana 31.ožujka 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o dodjeli jednokratne novčane naknade rodiljama po 

rođenju djeteta i jednokratne novčane pomoći obiteljima 

s više djece  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina naknade i način 

i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu 

naknadu rodiljama po rođenju djeteta i jednokratne 

novčane pomoći obiteljima sa više djece sa područja grada 

Orašja.  

 

 

Članak 2. 

Pravo na jednokratnu naknadu rodiljama po rođenju 

djeteta ostvaruju rodilje za svako novorođeno dijete: 

- ako je rodilja državljanin Bosne i Hercegovine i ima 

neprekidno prijavljeno prebivalište na području 

grada Orašja najmanje jednu godinu neposredno 

prije rođenja djeteta za koje podnosi zahtjev, 

- ako je dijete nakon rođenja prijavljeno na području 

grada Orašja; 

- ako ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i 

dijete za koje podnosi zahtjev, 

- ako svakodnevno živi na području grada Orašja. 

Novčana naknada ne može se ostvariti ako se utvrdi da 

roditelj podnositelj zahtjeva ili dijete za koje se podnosi 

zahtjev ima privremeni ili trajni odlazak sa područja grada 

Orašja.  

 

Članak 3. 

Visina jednokratne novčane naknade za rodilje utvrđuje 

se u sljedećim iznosima: 

- za rođeno prvo dijete u iznosu od 500,00 KM 

- za rođeno drugo dijete u iznosu od 1.000,00 KM 

- za rođeno treće i svako sljedeće dijete u iznosu 

od 2.000,00 KM.  

 

Članak 4. 
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Rodilja novorođenog djeteta podnosi zahtjev za 

utvrđivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u roku 

od 60 dana od rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 

Uz zahtjev se prilaže: 

- uvjerenje o prebivalištu – za roditelja i dijete za koje se 

podnosi zahtjev (ne starije od 6 mjeseci); 

- izvod iz matične knjige rođenih – za dijete za koje se 

podnosi zahtjev , 

- otpusno pismo zdravstvene ustanove u kojoj je dijete 

za koje se podnosi zahtjev rođeno 

- izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu (ukoliko 

se podnosi zahtjev za drugo i svako naredno dijete); 

- potvrdu banke o broju računa za podnositelja 

zahtjeva/rodilju/ na koji će se doznačiti sredstva na ime 

naknade; 

- druge dokaze po potrebi. 

 

Članak 5. 

Postupajući po zahtjevu rodilje, nadležna služba provjera 

kompletnost zahtjeva te točnost dostavljenih podataka.  

U slučaju sumnje u netočnost podataka, odnosno da rodilja 

ili dijete ne žive svakodnevno na području grada Orašja, 

nadležna služba će izvršiti uvid na licu mjesta. 

U slučaju kompletnosti zahtjeva, Gradonačelnik donosi na 

prijedlog nadležne službe rješenje o dodjeli jednokratne 

naknade. 

 

Članak 6. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za obitelji s više 

djece  može ostvariti roditelj: 

- ako ima neprekidno prijavljeno prebivalište na 

području grada Orašja najmanje jednu godinu 

neposredno prije objavljivanja javnog poziva za 

dodjelu naknade, 

- ako ima dvoje i više djece do 18 godina starosti 

odnosno do 25 godina starosti ako se nalaze na 

redovitom školovanju, 

- ako su mjesečna primanja obitelji do iznosa prosječne 

neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine po 

posljednjem objavljenom statističkom podatku 

Federalnog zavoda za statistiku. 

 

Članak 7. 

Visina jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece 

utvrđuje se u sljedećim iznosima: 

- za svako dijete koje je starosti do 18 godina odnosno 

do 25 godina starosti ako se nalazi na redovitom 

školovanju u iznosu od 150,00 KM po djetetu. 

 

Članak 8. 

Jednokratna novčana pomoć obiteljima s više djece se 

dodjeljuje jednom godišnje, na temelju javnog poziva koji 

objavljuje Gradonačelnik. 

Roditelj podnosi zahtjev na temelju javnog poziva, uz koji 

dostavlja: 

- uvjerenje o prebivalištu – za roditelja i djecu za 

koje se podnosi zahtjev (ne starije od 6 mjeseci); 

- izvod iz matične knjige rođenih za svu djecu, 

- uvjerenje o neuposlenosti, ako je roditelj 

neuposlen, 

- potvrdu poslodavca o iznosu posljednje isplaćene 

neto plaće za roditelje, 

- uvjerenja o redovitom školovanju ako je dijete 

starije od 18 godina, 

- potvrdu banke o broju računa za podnositelja 

zahtjeva/rodilju/ na koji će se doznačiti sredstva 

na ime naknade, 

- druge dokaze po potrebi. 

 

Članak  9. 

Na temelju javnog poziva, Gradonačelnik na prijedlog 

nadležne službe donosi zajedničku odluku o dodjeli 

jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece. 

 

Članak 10. 

Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju 

se u proračunu Grada Orašje i isplaćivat će se shodno 

dinamici priliva sredstava. 

 

Članak 10. 

Neriješeni zahtjevi za jednokratnu naknadu rodiljama 

rješavanje podneseni do stupanja na snagu ove odluke 

rješavat će se po odredbama ove Odluke. 

Za rodilju koja je rodila dijete u periodu od 1.1.2022. do 

1.4.2022.godine, a nije podnijela zahtjev, rok za 

podnošenje zahtjeva je 31.5.2022.godine. 

 

Članak 11. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o 

novčanoj pomoći višečlanim obiteljima („Službeni glasnik 

Općine Orašje“, broj 6/16 i 5/17). 

 

Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu narednog  dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku Grada Orašja", a 

primjenjivat će se od 1.4.2022. godine. 

 

                                                        PREDSJEDNIK 

                                                     Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                   

Federacija Bosne i Hercegovine

           

Županija Posavska 

Grad Orašje 

Gradsko vijeće 

Broj: 01-02-519/22 

Orašje, 31.3.2022. godine 

 

     Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 


