На основу чланова 64, 65, 66. и 67. Закона о буџетском систему (*Сл.
гласник РС*, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013,
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом (*Сл. гласник РС*, бр. 16/2002, 115/2005
и 107/2009), члана 39. став 1. тачка 30. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист
општине Бајина Башта*, бр. 6/2008 и 7/2011) и сходно тачки 6. Породичне
декларације *Општина Бајина Башта - заштитник породице* (*Сл.лист општине
Бајина Башта*, бр.9/2017), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној
дана 27. марта 2018. године, донела је
О Д Л У К У
о оснивању Буџетског фонда за лечење деце оболеле од тешких болести
и за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд за лечење деце до 18 година
старости са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта, оболеле од
тешких болести, дефинисаних прописима о здравственој заштити и за финансијску
помоћ за вантелесну оплодњу (у даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
Овом Одлуком уређује се:
-сврха оснивања Фонда,
-критеријуми за доделу средстава Фонда,
-време за које се оснива Фонд,
-управљање Фондом и
-извори финансирања Фонда.
Члан 3.
Фонд се оснива са циљем:
-пружања помоћи у лечењу деце до 18 година старости са пребивалиштем
на територији општине Бајина Башта, оболеле од тешких болести,
дефинисаних прописима о здравственој заштити, а која су у стању потребе
за новчаном помоћи за лечење и
-пружања помоћи за вантелесну оплодњу, у циљу укључивања што већег
броја парова у поступак вантелесне оплодње и доприноса широј примени
савремених метода лечења неплодности.
Члан 4.
Помоћ за лечење деце оболеле од тешких болести може се одобрити за:
-лечење у здравственој установи у земљи и иностранству,
-лечење у кућним условима или у установи социјалне заштите,
-за куповину лекова и помагала,
-за трошкове превоза у здравствену установу која није на територији
општине Бајина Башта или Републике Србије,
-у поступку рехабилитације.

Члан 5.
Право на новчану помоћ за лечење деце оболеле од тешких болести може
се остварити највише два пута у току једне календарске године, а износ новчане
помоћи коју корисник може остварити по једном поднетом захтеву утврђује се
решењем из члана 11. ове Одлуке, на основу мишљења стручне Комисије из члана
12. ове Одлуке, која цени испуњеност здравствених, социјално-економских и
других услова у сваком конкретном случају.
Члан 6.
Финансијска помоћ за вантелесну оплодњу може се одобрити пунолетним и
пословно способним женама и мушкарцима који воде заједнички живот, у складу
са законом којим се уређују породични односи - супружници, односно ванбрачни
партнери (у даљем тексту: парови), који не испуњавају услове за укључивање у
Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено
осигурање, а за трошкове поступка вантелесне оплодње и набавке неопходних
лекова у том поступку.
Финансијска помоћ за вантелесну оплодњу може се остварити за један
покушај вантелесне оплодње:
-трећи по реду, након два неуспела покушаја вантелесне оплодње на терет
средстава обавезног здравственог осигурања,
-за први покушај вантелесне оплодње, za parove koji zbog godina живота
претходно нису остварили pravo na besplatnu vantelesnu oplodњu po republiчkom
programu,
Члан 7.
Износ средстава који се може одобрити на име финансијске помоћи за
вантелесну оплодњу по пару утврђује се решењем из члана 11. ове Одлуке, на
основу мишљења стручне Комисије из члана 12. ове Одлуке, која цени испуњеност
здравствених, социјално-економских и других услова за одобравање помоћи у
сваком конкретном случају.
Финансијска помоћ за вантелесну оплодњу исплаћује се једнократно.
Члан 8.
Парови из члана 6. став 1. ове Одлуке морају кумулативно испунити следеће
услове:
1.да су претходно без успеха имали два покушаја вантелесне оплодње на
терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно да због година живота
претходно нису остварили pravo na besplatnu vantelesnu oplodњu po republiчkom
programu,
2.да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 годинa живота,
3.да су оба партнера држављани Републике Србије,
4.да оба партнера имају пребивалиште на територији општине Бајина
Башта најмање три године пре дана подношења захтева,
5.да остварују право на здравствену заштиту код Републичког фонда за
здравствено осигурање,
6. да испуњавају здравствене критеријуме које је прописала Републичка
стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану
репродукцију.

Члан 9.
Фонд се оснива на неодређено време.
Члан 10.
Фондом управља Председник општине.
Стручне, административне и друге послове за Фонд обавља Општинска
управа општине Бајина Башта, преко надлежног одељења.
Члан 11.
Надлежно одељење Општинске управе општине Бајина Башта прима и
обрађује захтеве и израђује предлог решења о одобравању средстава, а на основу
мишљења стручне Комисије.
Решење о одобравању средстава доноси Председник општине, по
правилима управног поступка.
Против решења из става 2. може се поднети жалба Општинском већу
општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана пријема решења.
Члан 12.
Комисију за давање стручног мишљења о додели финансијске помоћи за
лечење деце оболеле од тешких болести и финансијске помоћи за вантелесну
оплодњу из члана 11. ове Одлуке (у даљем тексту: Комисија) бира Општинско веће
општине Бајина Башта.
Комисија има 4 члана, од којих је један председник Комисије.
По једног члана Комисије предлажу Центар за социјални рад *Бајина
Башта* Бајина Башта и Савет за здравље општине Бајина Башта, a Дом здравља
*Евелина Хаверфилд* Бајина Башта предлаже 2 члана: једног педијатра и једног
гинеколога.
Члан 13.
Начин рада и одлучивања Комисије из члана 11. ове Одлуке, ближа разрада
критеријума за доделу средстава, прописаних овом Одлуком, приоритети за доделу
средстава Фонда, извештавање о раду Комисије и о додели средстава Фонда, биће
прописани Правилником Буџетског фонда за лечење деце оболеле од тешких
болести и за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (у даљем тексту:
Правилник).
Члан 14.
Правилник доноси Општинско веће општине Бајина Башта, на предлог
Савета за здравље општине Бајина Башта.
Члан 15.
Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
-буџета општине Бајина Башта,
-донација, прилога,поклона и помоћи,
-организовањем манифестација хуманитарног карактера,
-других јавних прихода.

Члан 16.
На крају текуће године, неискоришћена средства са рачуна Фонда преносе
се у наредну годину.
Члан 17.
По укидању Фонда, средства Фонда остају средства буџета општине Бајина
Башта.
Члан 18.
Правилник из члана 13. ове Одлуке Општинско веће ће донети у року од 30
дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у *Службеном
листу општине Бајина Башта*.
01 Број: 06 -11/2018
Бајина Башта, дана 27. марта 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с.р.

На основу чланова 64, 65, 66. и 67. Закона о буџетском систему (*Сл.
гласник РС*, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013,
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 11. став 4.
Закона о финансијској подршци породици са децом (*Сл. гласник РС*, бр. 113/2017
и 50/2018), члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист
општине Бајина Башта*, бр. 2/019), а у складу са Породичном декларацијом
*Општина Бајина Башта - заштитник породице* (*Сл.лист општине Бајина Башта*,
бр.9/2017), Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 10.
октобра 2019. године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за лечење деце оболеле од тешких
болести и за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о оснивању Буџетског
фонда за лечење деце оболеле од тешких болести и за финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу(„Сл. лист општине Бајина Башта“, број 2/2018).
Члан 2.
У члану 6 став. 2. алинеја 2. мења се и гласи :
„-за покушај вантелесне оплодње, за парове који због година живота
претходно нису остварили право на бесплатну вантелесну оплодњу по
републичком програму.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу
општине Бајина Башта“.
01 Број: 06 -44/2019
Бајина Башта, дана 10. октобра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Ђурић, с. р.

