
 

 

 
Република Србија 

Општина Црна Трава 

Општинско веће 

Број: 06-140/2017-02 

Датум: 27.07.2017. године 

Црна Трава 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самопуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 57. Статута општине Црна Трава („Службени гласник 

града Лесковца“, број 17/2012), 28. Пословника општинског већа општине Црна Трава 

(Службени гласник града Лесковца, број 24/2012) и Уговора о суфинансирању мера 

популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2017. години, број 

401-24/2017-02 од 20.06.2017. године, закљученог између Општине Црна Трава и Кабинета 

министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, 

Општинско веће општине Црна Трава, ради спровођења мера популационе политике 

одобрених Уговором, на седници одржаној дана 27.07.2017. године, донело је 

 

ОБЈЕДИЊЕНИ ПРАВИЛНИК 

о ближим условима, критеријумима и поступку реализације мера популационе политике 

општине Црна Трава 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се ближи услови, критеријуми и поступци реализације мера 

популационе политике општине Црна Трава, предвиђених Уговором о суфинансирању мера 

популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2017. години број 

401-24/2017-02 од 20.06.2017. године (У даљем тексту: Уговор), закљученог између Општине 

Црна Трава (у даљем тексту: Општина) и Кабинета министра без портфеља задуженог за 

демографију и популациону политику (у даљем тексту: Кабинет), након спроведеног јавног 

позива од стране Кабинета. 

 Мере популационе политике на које се односе одредбе овог Правилника предвиђене су 

чланом 4. Уговора, а то су:  

 

1. Мера ублажавања економске цене подизања детета:  

- накнада за прво, друго и треће дете у укупном износу од 470.000,00 динара (у обзир 

узет период до краја 2017. године) и 

- поклон пакети – опрема за негу беба у укупном износу од 120.000,00 динара 

 

2. Мера: пут ка здравом материнству: 

- лечење стерилитета у укупном износу од 200.000,00 динара 

 

3. Мера: популациона едукација: 



 

 

- повећање нивоа здравствене едукације у циљу побољшања и очувања здравља; 

ангажовање два лекара специјалиста (гинекологије и педијатрије), у укупном износу 

од 120.000,00 динара (у обзир узет период до краја 2017. године) 

 

4. Мера активирања локалне самоуправе:  

- субвенционисање санације оштећених кућа повратницима са децом у укупном износу 

од 2.000.000,00 динара 

 

Члан 2. 

 Поступке за реализацију одобрених мера популационе политике спровешће посебна 

Комисија за спровођење мера популационе политике општине Црна Трава (у даљем тексту: 

Комисија), која ће бити образована посебном одлуком. 

 

МЕРА УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПОДИЗАЊА ДЕТЕТА 

 

Право на накнаду за прво, друго и треће дете (у даљем тексту: Право по мери 1.1) 

 

Члан 3. 

Право по мери 1.1 састоји се у исплати мајци детета новчане накнаде у висини:  

 

- 120.000,00 динара за прво дете, 

- 150.000,00 динара за друго дете и  

- 200,000.00 динара за треће дете. 

 

Накнада из претходног става ће се исплатити у више једнаких месечних рата, с тим да се 

последња рата исплати до 31.12.2017. године. 

Признавање права и исплата накнада вршиће се до утрошка средстава одборених за меру 

1.1.  

 

Члан 4. 

 

Право по мери 1.1 има мајка детета уколико су испуњени следећи услови: 

- да је дете рођено у периоду од тренутка закључења Уговора, тј. од 20.06.2017. године 

по до краја 2017. године и  

- да је мајка детета остварила право на новчану помоћ на име новорођеног детета по 

локалној Одлуци о спровођењу Програма мера, активности и маханизама општине 

Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања 

рађања Републике Србије 

 

Члан 5. 

Поступак за признавање Права по мери 1.1 покреће се на тај начин што Општинска 

управа општине Црна Трава – реферат за дечју заштиту доставља Комисији Решење којим се 

мајци детета признаје право на новчану помоћ на име новорођеног детета по локалној Одлуци о 

спровођењу Програма мера, активности и маханизама општине Црна Трава на јачању 

популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије. 

Након пријема Решења из претходног става, Комисија доноси решење којим одлучује о 

признавању Права на накнаду по мери 1.1. 



 

 

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Црна Трава у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу. 

 

 

Поклон пакети – опрема за бебе (у даљем тексту: право по мери 1.2) 

 

Члан 6. 

 Право по мери 1.2 састоји се у додели мајци детета поклон покета са опремом за бебе. 

Право по мери 1.2 има мајка детета уколико испуњава услове за накнаду по мери 1.1. 

 Истовремено са одлучивањем о праву по мери 1.1, Комисија одлучује и о праву по мери 

1.2. 

 Вредност појединачног поклон пакета је 30.000,00 динара, а садржину поклон пакета 

одредиће Комисија својом одлуком. 

Признавање права и исплата накнада вршиће се до утрошка средстава одборених за меру 

1.2. 

 

 

МЕРА: ПУТ КА ЗДРАВОМ МАТЕРИНСТВУ 

 

Лечење стерилитета (у даљем тексту: Мера 2) 

 

Члан 7. 

Ова мера се састоји у додели финансијских средстава брачним паровима и ванбрачним 

партнерима са циљем лечења стерилитета. 

 

Члан 8. 

Услови за остваривање права на финансијску помоћ за лечење стерилитета: 

 

- да пар има пребивалиште на територији општине Црна Трава; 

- да су парови старости до 42. године живота; 

- установљен проблем са зачећем од стране лекара специјалисте 

 

Члан 9. 

Финансијска помоћ пружа се за медицинске услуге, лекове, путне трошкове и трошкове 

смештаја, према тржишним ценама у месту пружања услуге. 

 

Члан 10. 

 Захтев за доделу финансијске помоћи доставља се Комисији за спровођење мера 

популационе политике.  

Потребна документа за остваривање права на финансијску помоћ за лечење стерилитета: 

- извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар 

остварује заједницу живота у складу са Законом којим се уређују породични односи (у 

случају ванбрачне заједнице); 

- фотокопије личних карти или штампани подаци са електронске личне карте; 

- медицинска документација којом се доказује постојање проблема са зачећем. 

 

 



 

 

Члан 11. 

Након пријема захтева, Комисија, на основу медицинске документације и висине 

трошкова за конкретну помоћ, доноси решење којим одлучује о захтеву. 

Против решења Комисије може се изјавити жалба Општинском већу. 

 

 

Члан 12. 

Комисија ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника, расписати 

јавни позив за доделу финансијских средстава за лечење стерилитета. 

  Комисија ће примати захтеве и одлучивати о њима до утрошка средстава предвиђених 

Уговором за ову меру, а најкасније до 31.12.2017. године. 

 

МЕРА: ПОПУЛАЦИОНА ЕДУКАЦИЈА 

 

Повећање нивоа здравствене едукације у циљу побољшања и очувања здравља 

ангажовањем два лекара специјалиста (гинекологије и педијатрије) (у даљем тексту: 

Мера 3) 

 

Члан 13. 

У оквиру Мере 3. Комисија ће ангажовати по једног лекара специјалисту из области 

гинекологије и педијатрије, чији ће задатак бити обављање лекарских прегледа над 

заинтересованим лицима са територије општине Црна Трава, едукација грађана и сличне 

активности по избору Комисије. 

У складу са трошковима ангажовања лекара за један долазак, Комисија ће одредити број 

долазака ангажованих лекара до краја 2017. године. 

 

 

МЕРА АКТИВИРАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 

Субвенционисање санације оштећених кућа повратницима са децом (Право по мери 4) 

 

Члан 14. 

Право по мери 4 обухвата право на санацију оштећених кућа и стварања услова 

неопходних за становање у њима, а у циљу повратка одсељених са територије општине Црна 

Трава и наставка живота у Црној Трави. 

 

Члан 15. 

Право по мери 4. имају лица која испуњавају следеће услове: 

 

- да је власник или сувласник или да има неки други пуноважни правни основ за 

коришћење стамбеног објекта на територији општина Црна Трава, 

- да у тренутку закључења Уговора о суфинансирању мера популационе политике 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2017. години (тј. 20.06.2017. 

године) није имао пребивалиште на територији општине Црна Трава 

- да има најмање једно дете узраста до 12 година. 

 



 

 

Члан 16. 

У циљу пријављивања заинтересованих лица за повратак у Црну Траву, Комисија ће 

расписати јавни позив и исти објавити на сајту општине Црна Трава. 

Рок за пријаву не може бити дужи од два месеца од дана расписивања позива. 

Комисија је у обавези да позив распише у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 

Правилника. 

 

Документација неопходна за спровођење поступка:  

 

- ишчитана личну карта подносиоца пријаве и супружника или ванбрачног партнера, 

уколико се подносилац пријаве налази у браку или ванбрачној заједници - обавезно је 

доставља подносилац пријаве, 

- оверена изјава подносиоца пријаве која садржи податке о члановима његове 

породице и изјаву да ће се са породицом преселити у Црну Траву уколико буде 

извршена санација његовог стамбеног објекта (изјаву потписује и супружник, 

односно ванбрачни партнер подносиоца пријаве, уколико се подносилац пријаве 

налази у браку или ванбрачној заједници) - обавезно је доставља подносилац пријаве 

- неколико фотографија стамбеног објекта сликаног споља, изнутра и слика оштећења 

на стамбеном објекту – доставља подносилац пријаве, 

- доказ о (су)власништву над стамбеним објектом односно о поседовању пуноважног 

правног основа за коришћења стамбеног објекта (извод из листа непокретности не 

старији од 6 месеци или уверење из локалне пореске администрације општине Црна 

Трава о евидентирању његовог стамбеног објекта за плаћање пореза на имовину) – 

може доставити подносилац пријаве или дати сагласност да иста буде прибављена по 

службеној дужности 

- извод из матичне књиге рођених за децу узраста до 12 година - може доставити 

подносилац пријаве или дати сагласност да иста буде прибављена по службеној 

дужности. 

 

 

Образац пријаве и изјаве из претходног става прописује Комисија и исти објављује на 

сајту општине Црна Трава. 

Уколико подносилац пријаве уз пријаву не достави документацију коју је обавезан да 

достави, Комисија га позива да у року од пет дана комплетира пријаву.  

Уколико подносилац пријаве пропусти рок да комплетира документацију, његову 

пријаву Комисије ће одбацити као неуредну решењем против кога се може изјавити жалба 

Општинском већу. 

 

Члан 17. 

Након истека рока за пријаву, Комисија саставља списак заинтересованих лица, а затим 

Општина ангажује одговорног пројектанта или вештака одговарајуће струке (грађевинске, 

електро...) чији је задатак да изврши увиђај на стамбеним објектима подносилаца пријава и да 

сачини предмер и предрачун радова на санацији објекта у мери у којој је то неопходно да се 

објекат доведе у стање подобно за становање. 

 

 

 



 

 

Члан 18. 

 Уколико вредност радова на санацији објеката свих подносилаца пријава буде већа од 

средстава расположивих за реализацију мере 4, извршиће се рангирање подносилаца пријава, 

тако што ће предност имати подносиоци пријава са већим бројем деце узраста до 12 година, 

затим подносиоци пријава са већим бројем чланова породице и на крају подносиоци чија је 

пријава прва заведена на писарници Општинске управе општине Црна Трава. 

 У случају из става 1. овог члана, санација стамбених објеката боље рангираних 

подносилаца пријава извршиће се у потпуности, све до утрошка расположивих средстава. 

Подносиоци пријава – власници оних објеката за чију санацију недостају средства, могу 

прихватити средства у расположивом износу или одустати од пријаве. 

 

Члан 19. 

Након сачињавања предмера и предрачуна радова на санацији свих објеката и након 

рангирања подносилаца пријава, ако за тим постоји потреба, Комисија доноси одлуку о 

одобравању средстава за санацију стамбених објеката, против које сваки подносилац пријаве 

може поднети жалбу Општинском већу општине Црна Трава. 

Уколико подносилац пријаве не буде задовољан одлуком Општинског већа, односно 

висином средстава одобрених за санацију његовог стамбеног објекта, може одустати од своје 

пријаве, у року од три дана од дана пријема одлуке Општинског већа. 

И одлука Комисије и одлука Општинског већа достављају се подносиоцима на 

сагласност, након чега ће Општина спровести поступак јавне набавке радова на санацији 

стамбених објеката подносилаца пријава. 

 

Члан 20. 

Након завршетка радова на санацији стамбених објеката, извршиће се примопредаја 

радова између Општине и подносиоца пријаве. 

Уколико подносилац пријаве у року од 90 дана од дана примопредаје радова не поступи 

у складу са датом изјавом из члана 16. став 3. алинеја 2. овог Правилника, дужан је да врати 

новчану противвредност извршених радова на санацији његовог стамбеног објекта. 

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 Комисија је овлашћена да ситуације које нису регулисане овим Правилником сама 

регулише својим одлукама или да се, уколико процени да за тим постоји потреба због значаја 

спорне ситуације, обрати Општинском већу захтевом за доношење одређене одлуке. 

  

Члан 22. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

града Лесковца“ и на сајту Општине. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб Благојевић 

__________________________ 


