
 
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ 

БАБУШНИЦА 
 

  
 

ГОДИНА XXIV  – БРОЈ 3           БАБУШНИЦА,                                              25.03.2015.ГОДИНЕ 
 
 
 На основу члана  46.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07), члана 63. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', 
број 03/2008, 5/08, 13/12 и 17/13),  а у вези са чланом 31. Одлуке о социјалној заштити  општине 
Бабушница (''Скуштински преглед општине Бабушница'', број 9/2011 и 17/13 - измене) и члана 
6. Одлуке о Буџету општине  Бабушница за 2015. годину  (''Скупштински преглед општине 
Бабушница'', број 12/14), Општинско веће општине Бабушница, на седници одржаној 
25.03.2015. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ  ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ПОРОДИЦЕ И  ДЕЦЕ 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                  
                                                  Члан 1. 

 
                        Овим Правилником уређују се услови и начин остваривања права  на накнаду за  
новорођенчад и помоћ породиљама као и остваривање права  на помоћ младим брачним 
паровима при закључењу брака, на територији општине Бабушница. 
 

II ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА И НАКНАДА ЗА            
    НОВОРОЂЕНЧАД 

 
Члан 2. 

 
Породиља има право на помоћ за  новорођено дете уколико она или њен брачни друг 

имају пријављено пребивалиште на територији општине Бабушница најмање шест месеци пре 
рођења детета и то: 

 
- за прво дете у висини од 80.000 динара, 
- за друго дете 90.000 динара, 
- за треће и свако наредно  дете  100.000 динара. 
Накнада се исплаћује у једнократном износу по рођењу детета. 
 
                                                 Члан 3. 

 
                        Уколико је породиља незапослена, новчана накнада за новорођено дете  из члана 
2. овог Правилника увећава се за 50%. 
 

Члан 4. 
 

                         Захтев за остваривање права на новчану накнаду  за новорођено дете подноси се 
Општинској управи општине Бабушница. 

Уз захтев се подноси: 
- уверење о пребивалишту издато од стране Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије, 
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- извод из матичне књиге  рођених за новорођено дете, 
- уверење о незапослености, издато од Националне службе за запошљвање, 

ако је породиља незапослено лице. 
 
  III  ПОМОЋ МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА 
 

Члан 5. 
 

  Млади брачни парови који први пут закључе брак у 2015. години, на територији 
општине Бабушница,  остварују право  на једнократну  новчану помоћ у висини од 50.000 
динара.  

Члан 6. 
 
  Право на новчану помоћ из члана 5. овог Правилника  могу да остваре брачни 
парови уколико су испуњени следећи услови: 
  - да један и други брачни друг први пут закључују брак, пред матичарем на 
територији општине Бабушница, 
  - да  брачни парови нису старији од 50 година, 
  - да један од брачних другова  има пребивалиште на територији општине 
Бабушница најмање годину дана  пре закључења брака, 
  - да један или други брачни друг нису у претходном периоду  остварили право 
на накнаду  за новорођенчад из буџета општине Бабушница, 
  - да пре закључења брака нису живели у ванбрачној заједници  дуже од године 
дана. 

Члан 7. 
 

  Захтев за остваривање права на новчану помоћ младим брачним паровима 
подноси се Општинској управи општине Бабушница. 
  Уз захтев се подноси: 
  -  извод из матичне књиге рођених за оба брачна друга, 
  -  извод из матичне књиге венчаних, 
  - уверење о пребивалишту  издато од стране Министарства унуштрањих послова 
Републике Србије, 
                        - изјаву два сведока  дату под кривичном и материјалном одговорношћу  у вези са 
чињеницом  да  није постојала ванбрачна заједница пре закључења брака дуже од године дана. 
 

Члан 8. 
 

 Исплата новчаних накнада из члана 2. 3. и 5. овог Правилника вршиће се из средстава 
Буџета општине Бабушница. 
    

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
 

  Овај Правилник  ступа на снагу првог дана по објављивању у „Скупштинском 
прегледу општине Бабушница“, а примењиваће се од 01.01.2015.године. 
 
  Број:06-24-1/2015-3 
  25.03.2015.године 
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                   Саша Стаменковић,с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 
и 83/2014), члана 63. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине 
Бабушница“ број 3/2008, 5/08, 5/13 и 13/13), и члана 3. Одлуке о Општинском већу општине 
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 4/2008 и 2/14),  

Општинско веће општине Бабушница, на седници од 25.03.2015. године доноси 
следећи: 

З А К Љ У Ч А К 
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА КОЈИ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ 

„ВУК КАРАЏИЋ“ И ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У БАБУШНИЦИ И КОРИСНИЦИМА ДОМА 
УЧЕНИКА У БАБУШНИЦИ 

 
I 

Општина Бабушница ће у школској 2015/2016 години из Буџета општине Бабушница 
стипендирати све ученике Гимназије и Техничке школе у Бабушници који први пут уписују 
први разред у износу од 3.000,00 динара на месечном нивоу, са ученицима који остварују право 
на стипендију закључује се уговор о стипендирању. 

 
II 

Свим ученицима Гимназије и Техничке школе у Бабушници који користе Дом ученика у 
Бабушници, одобрава се исплата у износу од 1.248,00 динара на месечном нивоу 
  Средства из става 1 овог члана преносиће се збирно, на рачун Техничке школе у 
Бабушници. 

III 
Стипендија из члана 1. и 2. овог Закључка исплаћиваће се месечно, за 9 месеци почев од 

септембра 2015. године на основу података добијених од директора Гимназије „Вук Караџић“, 
Техничке школе и Дома ученика у Бабушници о броју ученика и корисника дома. 

     
       IV 

За реализацију овог Закључка, обавезује се надлежни Одсек Одељења за привреду и 
финансије  и Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине 
Бабушница. 

     
      V 

Исплата стипендија вршиће се из средстава Буџета општине Бабушница, раздео 3 глава 
3.28 – Социјална заштита – програмска активност 0004 Дечија заштита, економска 
класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту и стипендије 

 
VI 

 
Закључак доставити:  Одељењу за привреду и финансије, Одељењу за општу управу и 

друштвене делатности Општинске управе општине Бабушница, гимназији „Вук Караџић“ 
Бабушница, Техничкој школи у Бабушници, Дому ученика у Бабушници и архиви. 
 

Број: 06-24-4/2015-3 
У Бабушници 25.03.2015.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

          
 

                  ПРЕДСЕДНИК, 
           Саша Стаменковић,с.р. 
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                                   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007), члана 65. Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине 
Бабушница'', број 3/2008) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2015. године 
(''Скупштински преглед општине Бабушница', број 16/2013), Општинско веће општине 
Бабушница, на седници од 25.03.2015. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА 

 
I 
 

  Општина Бабушница ће у 2015. години  из Буџета општине за 2015. годину 
стипендирати  све ученике средњих школа који имају пребивалиште на територије општине 
Бабушница и који путују од места пребивалишта до седишта школе, без обавезе враћања 
стипендије  на следећи начин: 
  - ученици  који путују из села на територији општине Бабушница до седишта 
школе у Бабушници, са по 1.000,00 динара месечно, 
  - ученици, који похађају средњу школу у Пиротском управном округу, ван 
територији општине Бабушпница, са по 1.300,00 динара, месечно и  
  - ученици који похађају средњу школу ван  Пиротског управног округа у Србији, 
са по 1.600,00 динара, месечно, 
  -  право на стипендију не остварују  ученици  који  имају пребивалиште у 
насељу Бабушница, а похађају средњу школу чије је седиште у Бабушници.  
 

II 
 

  Право на стипендију  из члана 1. овог Закључка остварују и ученици који 
похађају  основну музичку, балетску или другу врсту школе за ученике са изузетним 
способностима и талентима. 
  

III 
 

  Стипендије за ученике из става I и  II овог Закључка  исплаћиваће се од момента 
подношења захтева  и то за девет месеци у току 2015. године. 
  Ученици који уписују први разред средње школе у 2015. години остварују право 
на стипендију  за период од 01.09.2015. до 31.12.2015.године. 
  Ученици завршних разреда средње школе имају право на стипендију за период  
од 01.01.2015.  до 31.05.2015.године. 
 

IV 
 

  Исплата стипендије  вршиће се из средстава Буџета општине Бабушница: Раздео 
3. Глава 3.28. – Социјална заштита, програмска активност 0004, дечја заштита –  класификација 
472 – Накнада за социјалну заштиту – стипендије.  

 
V 

 
                        Уз захтев за добијање  стипендије ученици прилажу:  
                       1. потврду средње школе да су редовни ученици те школе са напоменом да ли је 
школа у четворогодишњем или трогодишњем трајању.  
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                          2. уверење о пребивалишту  ученика (да је најмање 6 месеци пре подношења 
захтева пријављен  на територији општине Бабушница). 
  3. Са ученицима који остварују право на стипендију  закључује се уговор. 
  Рок за подношење захтева је 30.04.2015. године. 
  Захтеви се могу подносити и после тог рока, ако постоје оправдани разлози, о 
чему одлучује Општинско веће општине Бабушница. 
 

VI 
 
                           О реализацији овог Закључка, стараће се надлежни одсек  Одељења за привреду 
и финансије Општинске управе општине Бабушница и надлежни одсек  Одељења за општу 
управу и  друштвене делатности  Општинске управе општине Бабушница. 
 

   VII 
  

                         Овим Закључком замењује се Закључак Општинског већа општине Бабушница, 
број  06-20/2014-3 од 14.02.2014. године. 
 
 

 VIII 
 
  Закључак доставити:  надлежном одсеку  Одељења  за привреду и финансије 
Општинске управе општине Бабушница и надлежном одсеку  Одељења за  општу управу и 
друштвене делатности  Општинске управе општине Бабушница и архиви општине. 
 
  Број: 06-24-3/2015-3 
  У Бабушници, 25.03.2015. године 
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

 
 

                         ПРЕДСЕДНИК, 
  Саша Стаменковић,с.р 
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 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 65. 
Статута општине Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/2008, 5/2008. исправка – 5/2013, 
11/2013) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2015. године (''Скупштински преглед општине Бабушница', број 
16/2013,12/2014), Општинско веће општине Бабушница, на седници од 25.03.2015. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К  
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА 

 
I 

 
  Општина Бабушница ће у 2015. године из Буџета општине  Бабушница за 2015. годину, 
стипендирати све студенте који се налазе на факултетима и високим струковним школама треће, четврте, пете и 
шесте године студија, као и на  докторским студијама. 

II 
  Право на стипендију имају сви студенти из тачке 1. овог Закључка који имају место пребивалиштa  
на територији општине Бабушница најмање 6 месеци пре подношења захтева и да у току студија нису губили више 
од две године  и да нису у радном односу. 

 
III 

  За све студенте стипендија износи 6.000,00 динара месечно - за десет  месеци у току 2015. године. 
IV 

 
  Исплата стипендија  вршиће се из средстава Буџета општине Бабушница: Раздео 3. Глава 3.2.8 – 
Програмска активност 0006- дечја заштита, позиција 225 економска класификација 472 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета – стипендије. 

 
V 
 

  Уз захтев за добијање стипендије, студенти прилажу:  
                             1. потврду факутлета (високе струковне  школе)   да је студент треће, четврте, пете и шесте године 
студија, односно докторских студија. 
                             2. фотокопију  прве стране индекса (ако је студент уписао специјалистичке или мастер студије 
фотокопије првих  страна оба индекса), да би се утврдио  континуитет у студирању  (да у току студирања није губио 
више од две године).  
                3. уверење о  пребивалишту  да   најмање 6 месеци пре подношења захтева има пребивалиште на 
територији општине Бабушница,            
  4. изјаву подносиоца захтева  под кривичном и материјалном одговорношћу да није у радном 
односу. 
  5. са студентима који остварују право на стипендију закључује се уговор о стипендирању. 

VI 
 

  О реализацији овог Закључка, стараће се надлежни одсек Одељења за привреду  и финансије 
Општинске управе општине Бабушница и надлежни одсек Одељења за  општу управу и друштвене делатности  
Општинске управе општине Бабушница. 

VII 
 

  Овим Закључком замењује се Закључак Општинског већа општине Бабушница, број 06-20/2014-3 
од 14.02.2014. године. 

VIII 
 

  Закључак доставити: Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Бабушница, 
Одељењу за  општу  управу  и друштвене делатности  Општинске управе општине Бабушница и архиви општине. 
 
 
  Број: 06-24-5/2015-3 
  У Бабушници, 25.03.2015. године 
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
 

   ПРЕДСЕДНИК, 
        Саша Стаменковић,с.р. 
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  На основу члана 63. Статута општине Бабушница (''Скупштини преглед, 
3/2008,5/08,5/13 и 13/13) Одлуке о  буџету општине Бабушница  за 2015. године (''Скупштински 
преглед'', број 12/14) Општинско веће општине Бабушница, на седници одржаној дана  
25.03.2015. године, доноси  
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЈУ   

ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА  
 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
  Овим правилником уређују се критеријуми за остваривање права на новчану 
помоћ  за вантелесну оплодњу у  општини Бабушница. 
  Овим правилником утврђују се шира права у односу на права из обавезног 
здравственог осигурања у циљу да би се што већи број парова укључио у поступак вантелесне 
оплодње. 
 
 

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 

Члан 2. 
 

  Критеријуми за остваривање права на новачну помоћ за вантелесну оплодњу су: 
 
  - да брачни пар има држављанство Републике Србије и пребивалиште на 
територији општине Бабушница најмање годину дана пре дана подношења захтева; 
  - да брачни пар испуњава критеријуме које је прописала Републичка стручна 
комисија Министартства здравља, за  вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију; 
  - да је брачни пар, по одлуци Комисије за вантелесну  оплодњу, био укључен у 
поступак вантелесне оплодње у претходна два покушаја, или да брачни пар не испуњава услове 
за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за 
здравствено осигурање, у погледу  броја покушаја вантелесне оплодње, пола или година 
старости женског партнера. 
  - да жена у моменту подношења захтева, није навршила 45. година живота. 
 

Члан 3. 
 
  Право на новчану  помоћ за вантелесну оплодњу која се исплаћује из средстава 
буџета општине  се може остварити највише за два покушава вантелесне оплодње у току 
године. 
 

III ВИСИНА НОВЧАНЕ  ПОМОЋИ 
 
 
                                                   Члан 4. 
 

                          Висина новчане помоћи износи 100% од прописане  цене за покриће трошкова    
вантелесне оплодње. 
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IV  ПОСТУПАК 
 
                                                   Члан 5. 
 

                         Захтев за доделу новчане помоћи се подноси Општинском већу општине 
Бабушница. 
                         Захтев за доделу новчане помоћи за вантелесну оплодњу мора бити својеручно 
потписан од стране оба партнера. 

Уз захтев се прилаже:  
                          - извод из матичне књиге веначних, 
  - уверење о држављанству Републике Србије брачног пара; 
  - уверење о пребивалишту брачног пара и фотокопија личне карте; 
  - предрачун здравствене установе, која ће вршити вантелесну оплодњу, о висини 
средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису установе у 
регистар код надлежног суда; 
  - фотокопије медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева и 
Републичка стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и асистирану 
репродукцију; 
  - потврда Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијале у Пироту да 
брачни пар не испуњава услове за укључивање у програм вантелесне оплодње који финансира 
Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње, 
година старости женског партнера или пола. 
 

Члан 6. 
 
  Захтев се подноси на писарници Општинске управе, уз пратећу документацију, у 
затвореној коверти, са обавезном назнаком ''Општинско веће – Захтев за финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу''. 
 

Члан 7. 
 

  О праву на новчану  помоћ одлучује Општинско веће општине Бабушница, на 
основу Мишљења Радне групе за утврђивање испуњености услова за новчану  помоћ за 
вантелесну оплодњу, у року од 30 дана од дана пријема захтева. 
  Радну групу за утврђивање испуњености услова за новачну помоћ за вантелесну 
оплодњу именује Општинско веће посебним решењем. 
  Радна група на основу овог правилника  доноси Мишљење о испуњености 
услова за новчану  помоћ за вантелесну оплодњу у року. 
             Против решења Општинског већа о признавању права на новчану помоћ, се не 
може уложити жалба, већ се једино може покренути управни спор. 
 

Члан 8. 
 
 
  Средства за остваривање права  на новчану помоћ за вантелесну оплодњу, 
обезбеђују се у буџету  општине Бабушница. 
  Средства за новчану помоћ за вантелесну оплодњу из буџета се преносе 
одговарајућој здравственој установи на основу решења Општинског већа и предрачуна 
здравствене  установе. 
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  Средства из става 1. овог члана преносе се према могућностима буџета општине 
Бабушница, а по редоследу подношења захтева, с тим да приоритет имају парови у којима жена 
у текућој години, у којој је одлука о додели новчане помоћ за вантелесну оплодњу донета, 
навршава 45. година живота. 

Члан 9. 
 

  Корисник средстава је дужан да додељена средства  искључиво користие за 
намену за коју су додељена. 
  Доказ о наменском трошењу додељених средстава и извештај здравствене 
установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње,  корисник је дужан да достави у року од 
90 дана, од дана преноса средстава. 
  Здравствена установа на чији рачун су уплаћена средства је дужна да достави 
рачун и потврду о обављеним услугама   Одсеку за финансије  Општинске управе општине 
Бабушница, одмах по обављеном поступку вантелесне оплодње. 
  Пар који испуњава услове за новчану  помоћ за вантелесну оплодњу, а који је из 
оправданих разлога (оправданост разлога процењује председник уз прибављено мишљење 
Радне групе), након ступања овог правилника на снагу, о сопственом трошку започео поступак 
вантелесне оплодње, има право на рефундирање дела трошкова у висини предвиђних средстава 
из члана 4. овог правилника, на основу поднетог рачуна и потврде о извршеној вантелесној 
оплодњи, уплатом на текући рачун корисника средстава. 
  Право на рефундирање трошкова у висини предвиђених средстава из члана 4. 
овог Павилника, на основу поднетог рачуна и потврде о извршеној вантелесној оплодњи, има и 
брачни пар који је  у поступак вантелесне оплодње ушао и пре доношења овог Правилника, а на 
основу поднетог захтева Општинском већу  у  претходној  години, који није реализован, 
уплатом на текући рачун подносиоца захтева. 
  Уколико корисник средстава, у року из става 2. и става 4. овог члана, не достави 
извештај здравствене установе у року, сматраће се да средства нису наменски утрошена и 
покренуће се поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску затезну камату. 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''. 
 
 
 

Број : 06-24-2/2015-3 
У Бабушници, 25.03.2015. године  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА   

 
 

  ПРЕДСЕДНИК,  
Саша Стаменковић,с.р. 
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                   С А Д Р Ж А Ј 

 

Општинско веће 
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