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 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 39. 
Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 
79/08, „Сл. лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и 
13/13), а у вези члана 44. Закона о становању („Сл. 
гласник РС“, број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 
46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 
101/05), Скупштина општине Ивањица на седници 
одржаној 11.03.2014. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 

О УКИДАЊУ ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ 
СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 
 

Члан 1. 
           Овом Одлуком укида се Фонд за солидарну 
стамбену изградњу општине Ивањица, основан одлуком 
Скупштине општине Ивањица, 01број 360-3/00 од 
15.08.2000. године („Општински службени гласник“ 
број 2/2001). 
 

Члан 2. 
           Сва имовина, права, обавезе и одговорности 
Фонда за солидарну стамбену изградњу општине 
Ивањица прелазе на оснивача-општину Ивањица. 
 

Члан 3. 
           На рачуну Фонда за солидарну стамбену 
изградњу општине Ивањица је 314.930,41 динара. 
           Фонд не поседује покретну имовину. 
           Од непокретности Фонд поседује један стан у 
Ивањици, Мркочевац, ламела Ц, стан број 9. 
 

Члан 4. 
          Обавезује се ЈП „Дирекција за путеве грађевинско 
земљиште и изградњу Ивањица“ да уради 
ликвидациони биланс Фонда за солидарну стамбену 
изградњу општине Ивањица, и да преда општини 
Ивањица непокретности из члана 3. ове Одлуке, 
испражњене од лица и ствари. 
 
 
 
 

Члан 5. 
         Обавезује се ЈП „Дирекција за путеве грађевинско 
земљиште и изградњу Ивањица“ да спроведе поступак 
брисања Фонда за солидарну стамбену изградњу 
општине Ивањица из јавног регистра.  
 

Члан 6. 
        Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном листу општине Ивањица. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
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                                           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             
                                                     Ненад Мијаиловић 
 
 
 
 
          Скупштина општине  Ивањица на    14.    седници 
одржаној    29.04.2014. године, на основу члана 9. став 
4. Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002 
,115/05 и 107/09), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007) члана 14. Статута општине Ивањица 
(„Службени лист општине Ивањица“, број 1/09 и 13/09) 
доноси 
 

О Д Л У К У 
 

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА 
ТРОШКОВА 

ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 
 

Члан 1. 
            Овом Одлуком утврђује се финансијска подршка 
паровима који због стерилитета или привремене 
неплодности немају децу, а обухваћени су поступком 
вантелесне оплодње. 
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               Индикације за вантелесну оплодњу могу бити и 
стерилитет жене и стерилитет мушкарца. 
               Коришћење поступка медицински 
потпомугнуте оплодње допринеће да већи број парова 
са територије општине Ивањица оствари родитељство. 
 

Члан 2. 
             Право на финансијску подршку могу да остваре 
парови који имају пребивалиште на територији општине 
Ивањица, с тим да један од партнера има пребивалиште 
најмање пет година пре дана подношења захтева и да су 
држављани Републике Србије.  
              Право из претходног става, парови могу 
остварити под условом да је жена до навршених  40 
година живота искористила право на два покушаја 
вантелесног оплођења у складу са актом Републичког 
завода за здравствено осигурање којим се регулишу 
обим и права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања. 
            Изузетно, право на финансијску подршку за 
вантелесну оплодњу, могу да остваре и парови у којима 
жена од 40 до 45 година старости није искористила 
право на два покушаја вантелесног оплођења у складу 
са актом Републичког завода за здравствено осигурање.
  

Члан 3. 
                 Право на финансијску подршку парови могу 
остварити подношењем захтева Комисији из члана 7. 
ове Одлуке уз који се мора приложити: 
               - Извод из матичне књиге венчаних или изјава 
оверена са два сведока да парови  живе заједно, 
               - Уверење о пребивалишту парова, 
               - Уверење о држављанству парова, 
               - Правоснажно решење Управе за биомедицину 
о давању сагласности за поступак БПМО 
(биомедицински потпомогнутог оплођења) са 
донираним репродуктивним ћелијама, 
              - Фактуру или профактуру овлашћене 
здравствене установе о трошковима поступка 
вантелесне оплодње и 
                - Доказ о два изведена покушаја вантелесног 
оплођења за жене које имају  до 40 година. 
 

Члан 4. 
              Право на надокнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу, пар може остварити једанпут годишње у 
висини од 1/2 пуне цене ове здравствене услуге. 
               Средства за остваривање права на вантелесну 
оплодњу обезбеђују се у буџету општине Ивањица. 
 

Члан 5. 
             Захтев за остваривање права на накнаду 
трошкова вантелесне оплодње подноси се Одељењу за 
привреду и друштвене делатности општине Ивањица, 
служби надлежној за послове друштвене бриге о деци. 
 

Члан 6. 
            Поступак за остваривање права на накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу води се по одредбама 
Закона о општем управном поступку. 
            О жалбама на првостепено решење у другом 
степену решава Општинско веће општине Ивањица. 
 

Члан 7. 
              Испуњеност услова за остваривање права на 
накнаду трошкова за вантелесну оплодњу утврђује 
Комисија за остваривање права  на вантелесну 
оплодњу, коју именује Председник општине на 
мандатни период од четири године. Комисија за 
остваривање права на вантелесну оплодњу има 
председника и четири члана. Комисију ће сачињавати 
лица која поседују одговарајућу стручну спрему из 
области медицине и здравствене заштите, као и 
представници локалне самоуправе. 
            По формирању, Комисија ће донети Правилник о 
критеријумима на који ће сагласност дати Општинско 
веће општине Ивањица. 
            Задатак Комисије за остваривање права на 
вантелесну оплодњу је да, након разматрања приспелих 
захтева, да мишљење Одељењу за привреду и 
друштвене делатности општине Ивањица, служби 
надлежној за послове друштвене бриге о деци у погледу 
испуњености услова из члана 3. ове Одлуке. 
            Стручне и административно-техничке послове за 
Комисију врши координатор, запослен у Одељењу за 
привреду и друштвене делатности. Координатор 
учествује у раду Комисије, без права одлучивања. 
 

Члан 8. 
             Одељење за привреду и друштвене делатности 
општине Ивањица, служба надлежна за послове 
друштвене бриге о деци, на основу мишљења Комисије 
за осваривање права на вантелесну оплодњу доноси 
решење о остваривању права на накнаду дела трошкова 
за вантелесну оплодњу, а на основу којег се закључује 
уговор са корисником средстава. 
 

Члан 9. 
             Средства за остваривање права на накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу обезбеђују се у буџету 
општине Ивањица. Опредељена средства се из буџета 
општине Ивањица преносе одговарајућој здравственој 
установи, на основу уговора који се закључује између 
корисника средстава и општине Ивањица, према 
предрачуну из члана 3. став 1. тачка 5. ове одлуке. 
 

Члан 10. 
             Корисник средстава је дужан да додељена 
средства искључиво искористи за намену за коју су 
додељена. 
             Доказ о наменском трошењу средстава је рачун 
здравствене установе о спроведеном поступку 
вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави 
одељењу за финансије општине Ивањица, одмах након 
обављеног поступка вантелесне оплодње. 
 

Члан 11. 
            О почетку, као и начину реализације овог права, 
потенцијални корисници средстава биће обавештени 
путем средстава јавног информисања и на званичном 
сајту општине Ивањица. 
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Члан 12. 
             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
                              Број: 01-06-10/2014  

                                                                                                    
ЗАМЕНИК ПРЕДСEДНИКА                                                            

                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                       
                                                     Ненад Мијаиловић                                       
 
 

  
На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник РС“, бр.129/2007), 
чланова 14. и 39. Статута општине Ивањица („ Сл. 
гласник РС“ број 79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“ 
број 7/12, 9/12 и 13/2013), на седници одржаној 29. 04. 
2014. године доноси 
 

О Д Л У К У   
 
О  УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА  

ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И  
УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ  

У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА  
за 2014. годину 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком усваја се Локални акциони план 
за  побољшање положаја жена и унапређење родне 
равноправности у општини Ивањица за 2014. године  и 
обезбеђују финансијска средства за његову 
имплементацију. 

       Члан 2.                                                                                                                                              
 За имплементацију Локалног акционог плана за 
побољшање положаја жена и унапређење родне 
равноправности у општину Ивањица су планирана 
финансијска средства у износу од 1.293.000,00 динара. 
               Из буџета општине Ивањица  за 
имплементацију Локалног акционог плана за 
побољшање поло- жаја жена и унапређење родне 
равноправности треба обезбедити 10% укупно 
планираних средстава, а остала средства се обезбеђују 
из националних и међународних развојних програма.  

 
       Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у "Службеном листу општине 
Ивањица", а део финансирања примењиваће се од дана 
објављивања одлуке. 
  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
Број: 06-10/2014 

и
к 

                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСEДНИКА                                                            
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                         
                                                       Ненад Мијаиловић 
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