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4
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 67.
Статута општине Бор ( „Сл. лист општине Бор“, број
7/08), а у циљу учешћа на конкурсу ИПА Програма
прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2007-2013, реф.
бр. 2007CB16IPO006–2011–2, за приоритетну област 1.1.
„Развој инфраструктуре мањег обима – физичка и
информациона инфраструктура“, Општинско веће
општине Бор на седници одржаној 17. фебруара 2012.
године, донело је
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На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 67.
Статута општине Бор ( „Сл. лист општине Бор“, број
7/08), а у циљу учешћа на конкурсу ИПА Програма
прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2007-2013, реф.
бр. 2007CB16IPO006–2011–2, за приоритетну област 1.1.
„Развој инфраструктуре мањег обима – физичка и
информациона инфраструктура“, Општинско веће
општине Бор на седници одржаној 17. фебруара 2012.
године, донело је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПРИПРЕМИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„ТУРИЗАМ, КАО ВЕЗА БУДУЋЕГ РАЗВОЈА
ПОГРАНИЧНЕ ОБЛАСТИ БОР-ЧИПРОВЦИ“

О САГЛАСНОСТИ ДАВАЊА ИМОВИНЕЗЕМЉИШТА НА БЕСПЛАТНО ПРАВО
КОРИШЋЕЊА У СВРХУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА „ТУРИЗАМ, КАО ВЕЗА БУДУЋЕГ
РАЗВОЈА ПОГРАНИЧНЕ ОБЛАСТИ БОРЧИПРОВЦИ“

Члан 1.
Општина Бор прихвата иницијативу да, као
будући носилац пројекта, учествује у припреми и
имплементацији пројекта Европске уније „Туризам као
веза будућег развоја пограничне области Бор-Чипровци“,
у партнерству са општином Чипровци из Бугарске у
оквиру ИПА програма прекограничне сарадње БугарскаСрбија.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Члан 1.
Општина Бор је сагласна да, као будући
носилац пројекта и власник земљишта, даје имовину на
бесплатно право коришћења у сврху имплементације
пројекта Европске уније „Туризам као веза будућег
развоја пограничне области Бор-Чипровци“, на КП број
1014/2, КО Бор 1, најмање 5 година после завршетка
пројекта.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Број: 401-143/2012-IV
У Бору, 17.02. 2012. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.

Број: 463-13/2012-IV
У Бору, 17.02.2012. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 67.
Статута општине Бор ( „Сл. лист општине Бор“, број
7/08), а у циљу учешћа на конкурсу ИПА Програма
прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2007-2013, реф.
бр. 2007CB16IPO006–2011–2, за приоритетну област 2.1.
„Унапређење капацитета за заједничко планирање,
решавање проблема и развој – Везе и умрежавање на
институционалним, пословним и образовним нивоима“,
Општинско веће општине Бор на седници одржаној 17.
фебруара 2012. године, донело је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПРИПРЕМИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„ПОСЛОВНИ РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ГЕНЕРАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА И ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ
ПРОГЕН“

Члан 1.
Општина Бор прихвата иницијативу да, као
будући партнер, учествује у припреми и имплементацији
пројекта Европске уније „Пословни Ресурс Центар за
Генерацију Пројекта и прекограничну сарадњу ПроГен“,
у партнерству са општином Чипровци из Бугарске у
оквиру ИПА програма прекограничне сарадње БугарскаСрбија.

17. фебруар 2012

II НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
Члан 2.
Деца рођена на дан 01. јануара, у болници у
Бору, стичу право на Новогодишњи пакет, без обзира где
мајка детета има пребивалиште.
Члан 3.
Пакет за новорођенче уручује се у виду новчане
помоћи или опреме у висини нето зараде по запосленом
у Републици Србији, према последњем објављеном
податку органа надлежног за послове статистике.
Члан 4.
Средства за намене из члана 4. овог правилника,
обезбеђују се у буџету општине Бор.
III ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА
Члан 5.
Право на накнаду трошкова вантелесне
оплодње у износу од 150.000,00 динара остварују парови
који због стерилитета или привремене неплодности
немају децу, а обухваћени су поступком вантелесне
оплодње.
Члан 6.
Висина средства за финансирање програма
вантелесне оплодње из овог Правилника утврђује се
сваке године Одлуком о буџету општине на предлог
Комисије за вантелесну оплодњу.
1. Критеријуми за остваривање права на
вантелесну оплодњу и корисници средстава

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Члан 7.
Право на финансијску подршку може да
оствари:

Број: 401-144/2012-IV
У Бору, 17.02.2012. године

-

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.
7
На основу члана 7. Одлуке о оснивању
буџетског фонда за популациону политику („Службени
лист општине Бор“ број 4/11) Начелник Општинске
управе Бор уз сагласност Општинског већа, доноси

-

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ
ПОЛИТИКУ

брачни пар са територије општине Бор под
условом да имају пребивалиште на
територији општине Бор, најмање пет
година пре дана подношења захтева,
да супружнци остварују право на
здравствену заштиту преко Републичког
завода за здравствено осигурање ( РЗЗО),
да су држављани Републике Србије,
да поступак вантелесне оплодње спроводе
у државној здравственој установи
да је жена претходно без успеха имала два
покушаја вантелесне оплодње на терет
РЗЗО,
да у моменту подношења захтева Комисији
за вантелесну оплодњу о испуњености
услова за укључивање у процес вантелесне
оплодње жена није навршила 45. година.
Члан 8.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником
прописују
се ближи
услови, критеријуми, начин и поступак финансирања
права популационе политике и то за: новчану помоћ за
новорођенчад рођену 01. јануара, за вантелесну оплодњу,
поклоне за ђаке прваке, право на новчану помоћ
незапосленим породиљама до навршене прве године
живота детета и за друге намене од битног значаја за
рађање и популациону политику.

Право из члана 5. овог правилника парови могу
остварити подношењем захтева Општинској управи Бор
– Одељењу за привреду и друштвене делатности Комисији за вантелесну оплодњу у року од 60 дана од
испостављање фактуре од надлежне здравствене
установе.
Уз захтев из става 1. овог члана се подноси
следећа документација:
- извод из матичне књиге венчаних или изјава
оверена са два сведока да супружници
живе заједно,
- уверење о држављанству супружника,
- фактуру изабране Здравствене установе о
извршеним услугама у поступку вантелесне оплодње,
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- лекарски налази и документација, а по
мишљењу Комисије у сваком појединачном случају
- копије личних карата
или уверење о
пребивалишту супружноика,
- фотокопије оверених здравствених књижица
подносиоца захтева,
- потврду да су у периоду пре подношења
захтева обављена два покушаја вантелесне оплодње на
терет РЗЗО .
2. Поступак за остваривање права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу
Члан 9.
Поступак доделе средстава за финансирање
вантелесне оплодње спроводи Комисија за вантелесну
оплодњу.
Комисију из става 1. овог члана формира
начелник Општинске управе Бор.
Комисија има 3 члана и исту чине лица која
поседују одговарајућу стручну спрему из области
медицине и здравствене заштите као и представници
локалне самоуправе.
Члан 10.
Након разматрања поднетих захтева Комисија
сачињава записник о утврђивању испуњености услова за
добијање накнаде трошкова за вантелесну оплодњу и
предлог Решења о остваривању права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу.
Записник о утврђивању испуњености улова за
добијање накнаде трошкова за вантелесну оплодњу
нарочито садржи: личне податке супружникаподносиоца захтева, оцену комплетности поднете
документације и оцену да ли пар испуњава услове или не
за доделу накнаде трошкова за вантелесну оплодњу.
Средства из члана 5. овог Правилника преносе
се подносиоцу захтева, према могућностима буџета
општине Бор, по распореду подношења захтева, с тим да
приоритет има жена која у текућој години навршава
45.година живота.
IV.

ПОКЛОНИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

Члан 11.
Деца која полазе у први разред основне школе
на територији општине Бор, имају право на почетку
школске године на поклон за ђаке прваке.
Члан 12.
Поклони за ђаке прваке у виду књига или
школске опреме обезбеђују се у висини расположивих
средстава у буџету општине Бор, и према броју првака.
V.
НОВЧАНА
ПОМОЋ
НЕЗАПОСЛЕНИМ
ПОРОДИЉАМА ДО НАВРШЕНЕ ПРВЕ ГОДИНЕ
ЖИВОТА ДЕТЕТА
Члан 13.
Право на новчану помоћ незапосленим
породиљама до навршене прве године живота детета
може да оствари мајка за рођено прво, друго, и треће
дете.
Висина
новчане накнаде за право из
претходног члана утврђује се у износу од 10.000,00
месечно и исплаћује се до навршене прве године живота
детета.
1.

Критеријуми за остваривање права на новчану
помоћ незапосленим породиљама

17. фебруар 2012

Члан 14.
Право на новчану помоћ може да оствари:
мајка која је незапослена
мајка са територије општине Бор под
условом да има пребивалиште на
територији општине Бор, најмање 2 (две)
године пре дана подношења захтева,
да је мајка држављанин Републике Србије,
- мајка која непосредно брине о детету.
Члан 15.
Право из члана 13. и 14. овог Правилника мајке
могу остварити подношењем захтева Општинској управи
Бор – Одељењу за привреду и друштвене делатности у
року од 30. дана од дана рођења детета, у ком случају се
право остварује од дана рођења детета. Уколико мајка
поднесе захтев након предвиђеног рока, право оставрује
од дана подношења захтева.Уколико се захтев поднесе
по истеку рока од 365. дана, од дана рођења детета не
може се оставрити право на ову новчану помоћ.
Право на новчану помоћ из става 1. овог члана
може се остварити за децу рођену од 01. јануара
2012.године.
Уз захтев из става 1. овог члана се подноси
следећа документација:
- доказ о незапослености – важеће уверење
Националне Службе за запошљавање,
- извод из матичне књиге рођених за дете и сву
своју децу по редоследу рођења,
- уверење о држављанству мајке,
- копију личне карате за мајку и уверење о
кретању пребивалишта за мајку и дете,
- уверење Центра за социјални рад, да мајка
непосредно брине о детету.
- доказ о отвореном текућем рачуну код
пословне банке.
2. Поступак за остваривање права на новчану помоћ
незапосленим породиљама
Члан 16.
Захтеви за оставривање права на новчану
помоћ
незапосленим
породиљама
подносе
се
Општинској управи Бор- Одељењу за привреду и
друштвене делатности у роковима предвиђеним чланом
15. овог Правилника.
О признавању наведеног права у првом степену
решава Општинска управа Бор- Одељење за привреду и
друштвене делатности. Против првостепеног решења
може се изјавити жалба Општинском већу Општине
Бор.
Поступак за оставривање овог права води се по
одредбама Закона о општем управном поступку.
Корисница права из чл.13. овог правилника
дужна је да првостепеном органу пријави сваку промену
од утицаја на коришћење права у року од десет дана од
дана настанка промене.
Исплату из буџета по донетим решењима,
врши Општинска управа Бор – Одељење за финансије, на
текуће рачуне корисница.
Члан 17.
Стручне и административно-техничке послове
за спровођење и примену овог правилника као и за рад
Комисије за вантелесну оплодњу, обавља Одељење за
привреду и друштвене делатности и Одељење за
финансије Општинске управе Бор.
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Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника, престаје
да важи Правилник о критеријумима за коришћење
средстава Фонда за популациону политику (''Службени
лист општине Бор'', бр. 9/2011).
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Службеном листу општине Бор".

Број: 401-6/2012-III/01
У Бору, 05.01.2012. године
Начелник Општинске управе,
Љубинка Јелић, с.р.

17. фебруар 2012

9
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

17. фебруар 2012

ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа Општине Бор,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

