СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XL – Број 11.

ТЕМЕРИН 19. јун 2007.

Примерак 30,00 динара

82.
На основу члана 41. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 9/2002, 33/2004 и 135/2004), члана 44. став 1. и 2.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' број 9/02, 87/02, 66/05, 101/05,
85/06 и 86/06) и члана 51. став 1. тачка 2. и 8. Статута општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 4/2002 и 12/2003 и 13/2004 и 9/2005),
Председник општине Темерин дана 18.06.2007. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ФОНДА -ТРЕЋЕ ДЕТЕ

Члан 1.
Образује се Фонд – треће дете ради финансијске подршке породици са
децом, а у циљу подстицања наталитета на територији општине Темерин, као
евиденциони конто у оквиру главне књиге трезора општине Темерин.
Члан 2.
Помоћ из Фонда – треће дете остварује свака породиља
која има
пребивалиште на територији општине Темерин.
Ово право може да оствари и отац првог детета уколико је мајка из
оправданих разлога спречена да непосредно брине о рођеном детету.
Члан 3.
Уз захтев за остваривање права на помоћ трећег детета подноси се и:
1. доказ о пребивалишту на територији општине Темерин – фотокопија, важеће
личне карте или уверење о пребивалишту,
2. извод из матичне књиге рођених за прво, друго и треће дете.
Уколико остваривање права на помоћ новорођенчета остварује отац уз поднети
захтев и доказе из тачке 1. и 2. овог члана , отац подноси и:
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1. извод из матичне књиге умрлих,
2. уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете,
3. потврду надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење
којим је мајка лишена пословне способности,
4. потврду надлежне установе о почетку и трајања казне затвора за мајку.
Члан 4.
Захтев за остваривање права на помоћ за треће дете подноси се најкасније до
навршене године дана живота детета Фонду.
Члан 5.
О захтеву за остваривању права на помоћ трећем детету, утврђеном чланом 2.
ове одлуке, одлучује Фонд.
Прикупљање и евиденцију податка потребних за пружање финансијске помоћи из
тачке 2. ове Одлуке обавља Општинска управа Темерин - Одељење за општу
управу, друштвене делатности и јавне службе.
Члан 6.
Право на новчану помоћ за опрему трећег детета исплаћује се на име
родитеља који је то право остварио путем штедне књижице, односно путем текућег
рачуна.
Новчана помоћ се исплаћује једнократно и за 2007. годину износи 10.000,00
динара. Номинални износ новчане помоћи утврђује се за сваку годину Закључком
Председника општине Темерин.
Члан 7.
Средства за финансирање права на помоћ трећем детету обезбеђују се у
износу од 50% у буџету општине Темерин а 50% од средстава јавних предузећа,
месних заједница, привредних субјеката са територије општине Темерин путем
донација као и других заинтересованих донатора.
Члан 8.
Председник Фонда је : Стојан Тинтор председник општине Темерин.
Чланови Фонда су: Милорад Лемић – члан Општинског већа, Имре Пете –
члан Општинског већа, Милица Максић – начелник Општинске управе.
Члан 9.
Фонд – треће дете подноси једном годишње свој извештај о раду Скупштини
општине Темерин.
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Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин'', а примењује се на сву децу рођену почев од
01.06.2006.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2007-95-01
Дана: 18.06.2007. год.
Темерин

ПРЕДСЕДНИК
Стојан Тинтор, с.р.

Број 11.

Службени лист општине Темерин 19.06.2007.

Страна 4

САДРЖАЈ

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА

СТРАНА
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* *

Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Ђураки Јанош, секретар Скупштине
општине Темерин
Годишња претплата: 300,00 динара.
Жиро рачун број: 840-324641-85
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За "Службени лист општине Темерин"
Телефон број: 021/ 843-888

