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Захтев за остварење права из члана 2., став 2., подноси мајка детета Општинској управи Општине Горњи
Милановац уз фотокопију извода из МКР детета и потврду Опште Болнице у Горњем Милановцу о прворођеној беби у
Новој години.
Члан 9.
О правима из ове Одлуке, у првом степену, одлучује решењем Председник Општине, на предлог Општинске
управе.
Члан 10.
По жалби на првостепено решење, решава Општинско веће општине Горњи Милановац.
Члан 11.
Средства за остваривање права, сходно овој Одлуци, обезбеђују се у буџету општине Горњи Милановац.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о финансијској подршци породици за новорођену децу
на територији општине Горњи Милановац („Сл. гласник Општине Горњи Милановац“, број 21/12 и 24/2014).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

115.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014- др. закон), чланова
42. и 124. Статута Општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац,“ број 28/2014 пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина Општине Горњи Милановац, на седници одржаној 19. септембра 2016.
године донела је
ОДЛУКУ
о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
из буџета Општине Горњи Милановац
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања, у циљу подршке
рађању и укључивања већег броја парова у поступак вантелесне оплодње.
Одлуком се уређују услови, критеријуми, начин и поступак за остварење права на накнаду трошкова вантелесне
оплодње на терет буџета Општине Горњи Милановац.
Члан 2.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може да оствари пар за услугу вантелесне оплодње коју
пружа здравствена установа у којој Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту РФЗО) финансира
програм вантелесне оплодње уколико је претходно, без успеха, имао три покушаја вантелесне оплодње на терет
средстава обавезног здравственог осигурања.
Изузетно, право може да оствари и пар који је имао само један или два неуспешна покушаја вантелесне оплодње,
уколико је жена навршила 38. година (горња граница за остварење права о трошку РФЗО) пре него што је могла да
искористи право на максималан број покушаја на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Члан 3.
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Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу пар може да оствари у случају да су кумулативно испуњени
следећи услови:
1. да се ради о држављанима Републике Србије,
2. да пар има пребивалиште на територији Општине Горњи Милановац, најкраће годину дана пре подношења
захтева,
3. да жена у моменту подношења захтева није старија од 42 године,
4. да је пар искористио право на три покушаја вантелесне оплодње који се финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања.
Члан 4.
Изузетно, пар који због година старости жене (старија од 38), није могао остварити право на накнаду трошкова
за сва прва три покушаја вантелесне оплодње који се финансирају из обавезног здравственог осигурања, може то право
остварити из средстава буџета Општине Горњи Милановац, уз кумулативно испуњење услова из члана 3., став 1., тачка
1-4. ове Одлуке.
Члан 5.
Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу пар подноси Општинској управи
Општине Горњи Милановац, уз следеће доказе:
1. фотокопије личних карата/очитане личне карте
2. фотокопије здравствених књижица,
3. извештај здравствене установе да је пар укључен у поступак вантелесне оплодње,
4. профактура здравствене установе за трошкове вантелесне оплодње коју ће вршити, под условом да се ради о
установи у којој се из средстава РФЗО финансира програм вантелесне оплодње.
5. Извештај лекара специјалисте да пар испуњава услове прописане од стране републичке комисије
Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења
6. доказ да је пар искористио право на три покушаја вантелесне оплодње који се финансирају из средстава
обавезног здравственог осигурања (само за жене млађе од 38. година).
7.
Члан 6.
Испуњеност услова за остваривање права на надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу утврђује посебна
Комисија коју именује решењем Председник Општине Горњи Милановац.
Комисија има председника и четири члана.
Задатак Комисије је да размотри приспеле захтеве и изда писано мишење Општинској управи у погледу
испуњености услова за остварење права.
Члан 7.
Општинска управа, на основу писаног мишљења Комисије за остваривање права на вантелесну оплодњу,
припрема предлог решења и упућује га Председнику Општине на разматрање и доношење.
Члан 8.
О праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу одлучује Председник Општине решењем, на основу кога са
корисницима средстава закључује уговор.
Члан 9.
По жалби на решење о правима из ове Одлуке, решава Општинско веће Општине Горњи Милановац.
Члан 10.
Средства за остваривање права, сходно овој Одлуци, обезбеђују се у буџету Општине Горњи Милановац.
Члан 11.
На основу уговора Председника Општине Горњи Милановац и корисника врши се пренос средстава здравственој
установи, према профактури из члана 5., став 1., тачка 4. ове Одлуке.
Члан 12.
Средства која се одобравају пару и преносе здравственој установи по основу уговора из члана 11. строго су
наменска и не смеју се користити у друге сврхе, сем за плаћање трошкова вантелесне оплодње.
У том смислу, неопходно је да корисник, у року од 30 дана од дана извршене услуге, кумулативно достави
Општини Горњи Милановац доказе о наменском утрошку и то:
1. рачун/фактуру здравствене установе о извршеној услузи вантелесне оплодње,
2. извештај здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње.
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Уколико корисник у остављеном року не достави прописане доказе о наменском утрошку средстава или не
изврши добровољно пријаву и повраћај неутрошених средстава, сматраће се да су средства ненаменски утрошена и
према кориснику ће се покренути поступак поврћаја пренетих, односно неутрошених средстава, увећаних за законску
затезну камату.
Недостављање доказа о наменском утрошку, ненаменско трошење или изостанак добровољног повраћаја
неутрошених средстава има за последицу неодобравање средстава у наредној години.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, бр.9/2015) и Правилник о критеријумима за остваривање
права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2015. години Општине Горњи Милановац („Службени гласник
Општине Горњи Милановац“, бр.14/2015)
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Горњи
Милановац“.
Број:2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

116.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ , бр. 129/07 и 83/14др закон); чланова 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Г.Милановац“, бр. 28/14пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Г.Милановац („Службени гласник општине
Г.Милановац“, бр. 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 19. септембра 2016. године
донела је
ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови за стипендирање ученика и студената чије се школовање финансира из Буџета
Републике Србије и који имају пријављено пребивалиште на територији општине Горњи Милановац најмање годину дана
пре подношења захтева.
Право на стипендију из става 1. овог члана имају ученици и студенти избегла, прогнана и привремено расељена
лица, који имају пријављено
боравиште најмање годину дана на територији општине Горњи Милановац.
Члан 2.
Циљ стипендирања је помагање породицама ученика и студената за њихово школовање и даље напредовање
Члан 3.
Средства за финансирање стипендија обезбеђују се Буџетом општине Горњи Милановац .
Члан 4.
Право из члана 1. ове Одлуке остварују редовни ученици основних и средњих школа који су:
-освојили једно од прва три места на републичком такмичењу у претходној школској години које организује
Министарство надлежно за послове просвете;
-освојили једно од првих пет места на међународном такмичењу у претходној школској години које расписује
Министарство надлежно за послове просвете;

