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На основу члана 17. Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград („Сл. лист града 
Ниша“, бр. 70/11, 27/13 и 10/17 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 17/18 и 26/18) и 24. 
Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 79/08, 117/12, 
17/13, 29/15 и 72/15 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 10/18), Општинско веће општине 
Димитровград, на седници одржаној 24.01.2019. године, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И  
ПРУЖАЊА ИНОВАТИВНЕ УСЛУГЕ ЦЕНТАР ЗА ХИПОРЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања и пружања иновативне услуге Центар 
за хипорехабилитацију. 

 
Члан 2. 

Хипорехабилитација је физитерапеутска терапија на основу неке неурофизиолошке 
индикације помоћу коња и јахањем. 

Сврха иновативне услуге Центар за хипорехабилитацију састоји се у увођењу педагошких, 
психотерапеутских, рехабилитативних и социоинтегративних програма уз помоћ коња код деце, 
омладине и одраслих са сметњама у развоју. Циљ услуге јесте индивидуално унапређивање 
спосбности за дијалог и социјалну компетенцију преко коња као медијума за лица са сметњама 
у развоју и развој јахачких способности за лица из опште популације.  

Кроз иновативну услугу Центра за хипорехабилитацију корисници у организованом 
окружењу, и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне 
вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и 
других важних функција за самосталан живот.  

 
Члан 3. 

Услугу могу користити особе које: 

1) припадају једној од следећих категорија: 

- деца и млади са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, 
који исказују потребу за подршком у одржању и развијању потенцијала уз 
претходну консултацију са физијатром, 

- деца и млади из опште популације; 

2) учествују у суфинансирању трошкова услуга у складу са Правилником о утврђивању 
критеријума за учешће у цени услуге којим општина Димитровград регулише то питање. 

 
Члан 4. 

Услуга на подручју општине Димитровград пружа се у складу са националном регулативом.  
 
 

Члан 5. 
Организација социјалне заштите је дужна да обезбеди услуге за уговорени број корисника 

са општином Димитровград у оквиру процедуре јавне набавке.  

Општина Димитровград обезбеђује адекватан простор и опрему за пружање предметне 
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услуге.  

 
Члан 6. 

За кориснике услуга Центра за хипорехабилитацију из члана 3., тачка 1), алинеја прва 
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуге, применом одредаба закона којим се 
уређује општи управни поступак и упућује корисника на коришћење услуге коју је обезбедила 
општина Димитровград. 

 
Члан 7. 

Пружалац услуге остварује приходе од стране учешћа корисника у цену услуге у складу са 
Правилником о утврђувању критеријума за учешће корисника у цени услуге Центра за 
хипорехабилитацију.  

Пружалац услуге остварене приходе из става 1. овог члана користи за: 
1. улагања у основна средства, 
2. опрему, 
3. дидактички материјал, 
4. обуке, 
5. режијске трошкове, 
6. материјална средства и набавку услуга, 
7. репрезентацију, 
8. проширења и унапређења кадровске структуре. 

Пружалац услуге 30% остварених прихода инвестира у објекте и опрему у циљу јачања 
услуге чиме после истицања уговорне обавезе за пружање услуге предметне инвестиције у 
објекат или опрему пребацује у власништво општине Димитровград.  

 
Члан 8. 

Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге из претходног члана може се 
изјавити жалба у року од 15 дана. 

Жалба из става 1. овог члана изјављује се Општинском већу општине Димитровград (у 
даљем тексту: Општинско веће).  

Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана. 
 

Члан 9. 
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу, дужан је да о томе 

одмах, писменим путем, обавести Центар за социјални рад и корисника и да за то наведе 
разлоге.  

Поводом обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана од пријема тог 
обавештења, може упутити притужбу Центру за социјални рад. 

О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад одмах обавештава надлежни орган 
општине Димитровград и инспекцију социјалне заштите. 

 
 

Члан 10. 
Организација социјалне заштите – пружалац услуга обавезан је да врши наплату сходно 

општинским актима којима се дефинише цена услуге и према утврђеном нивоу суфинансирања 
корисника у цени услуге. 
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Члан 11. 
Организација социјалне заштите – пружалац услуга дужна је да општину Димитровград 

извештава писаним путем месечно о пруженим услугама и наплати суфинансирања од стране 
корисника. 

 
Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
Број 06-4/19-15/131-1  Председник Општинског већа 
У Димитровграду,            Владица Димитров, с.р. 
24.01.2019. године   

 
 
 
 
 

На основу члана 17. Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград („Сл. лист града 
Ниша“, бр. 70/11, 27/13 и 10/17 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 17/18 и 26/18) и 24. 
Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 79/08, 117/12, 
17/13, 29/15 и 72/15 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 10/18), Општинско веће општине 
Димитровград, на седници одржаној 24.01.2019. године, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА 
УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ ЦЕНТАР ЗА ХИПОРЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

  
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се критеријуми за учешће корисника у ценама услуге 
социјалне заштите Центар за хипорехабилитацију. 

 
Члан 2. 

 
Цена услуга Центра за хипорехабилитацију одређује се на основу Ценовника пружаоца 

услуге за уговорени период. 
Општинско веће општине Димитровград даје сагласност на Ценовник пружаоца услуге.  
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Члан 3. 
 

Учешће родитеља/старатеља корисника услуге у ценама услуга Центра за 
хипорехабилитацију утврђује се на следећи начин:  

 
9. деца и млади са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који 

исказују потребу за подршком у одржању и развијању потенцијала уз претходну 
консултацију са физијатром, са местом пребивалишта општина Димитровград – 0% 
учешћа у цени; 

10. деца и млади из опште популације и остали – 100% учешћа у цени. 
 

Члан 4. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
Број 06-4/19-15/131-2  Председник Општинског већа 
У Димитровграду,            Владица Димитров, с.р. 
24.01.2019. године   
 
 
 
 
 
 

На основу члана 17. б, став 2. Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград („Сл. 
лист града Ниша“, бр. 70/11, 27/13 и 10/17 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 17/18 и 26/18) 
и 24. Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 79/08, 
117/12, 17/13, 29/15 и 72/15 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 10/18), Општинско веће 
општине Димитровград, на седници одржаној 24.01.2019. године, доноси 

 
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И  

ПРУЖАЊА ИНОВАТИВНЕ УСЛУГЕ ИНКЛУЗИВНА ИГРАОНИЦА 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања и пружања иновативне услуге 

Инклузивна играоница. 
 

Члан 2. 
Сврха иновативне услуге услуге Инклузивне играонице састоји се у унапређењу квалитета 

живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, 
психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за 
самосталан живот. 

Кроз иновативну услугу Инклузивне играонице корисници у организованом окружењу, и уз 
потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и 
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друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних 
функција за самосталан живот.  

Иновативном услугом Инклузивне играонице реализује се позитивно и конструктивно 
искуство боравка корисника изван породице, а члановима породице се обезбеђује слободно 
време за бављење радним и другим активностима. 

Иновативна услуга Инклузивна играоница се реализује кроз осмишљене програме, у 
планираним и ограниченим временским периодима. 

 
 

Члан 3. 
Услугу могу користити особе које: 

11. припадају једној од следећих категорија: 

- деца и млади, старости до 10 година, са телесним инвалидитетом, односно 
интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, 
и подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета 
њихово школовање, 

- деца и млади, старости до 10 година из опште популације; 

12. учествују у суфинансирању трошкова услуга у складу са Правилником о утврђивању 
критеријума за учешће у цени услуге којим општина Димитровград регулише то 
питање. 

 
Члан 4. 

Услуга на подручју општине Димитровград пружа се у складу са националном регулативом.  
 
 

Члан 5. 
Организација социјалне заштите је дужна да обезбеди услуге за уговорени број корисника 

са општином Димитровград у оквиру процедуре јавне набавке.  

Општина Димитровград обезбеђује простор и потребну опрему за пружање услуге у оквиру 
Спортског центра  у ул. Теслина бб. 

 
 

Члан 6. 
За кориснике услуга Инклузивне играонице из члана 3., тачка 1. алинеја прва Центар за 

социјални рад одлучује о коришћењу услуге, применом одредаба закона којим се уређује општи 
управни поступак и упућује корисника на коришћење услуге коју је обезбедила општина 
Димитровград. 

 
Члан 7. 

Пружалац услуге остварује приходе од стране учешћа корисника у цену услуге у складу са 
Правилником о утврђувању критеријума за учешће корисника у цени услуге Инклузивна 
играоница.  

Пружалац услуге остварене приходе из става 1. овог члана користи за: 
- улагања у основна средства, 
- опрему, 
- дидактички материјал, 
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- обуке, 
- режијске трошкове, 
- материјална средства и набавку услуга, 
- репрезентацију, 
- проширења и унапређења кадровске структуре. 

Пружалац услуге 30% остварених прихода инвестира у објекте и опрему у циљу јачања 
услуге чиме после истицања уговорне обавезе за пружање услуге предметне инвестиције у 
објекат или опрему пребацује у власништво општине Димитровград.  

 
Члан 8. 

Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге из претходног члана може се 
изјавити жалба у року од 15 дана. 

Жалба из става 1. овог члана изјављује се Општинском већу општине Димитровград (у 
даљем тексту: Општинско веће).  

Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана. 
 

Члан 9. 
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу, дужан је да о томе 

одмах, писменим путем, обавести Центар за социјални рад и корисника и да за то наведе 
разлоге.  

Поводом обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана од пријема тог 
обавештења, може упутити притужбу Центру за социјални рад. 

О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад одмах обавештава надлежни орган 
општине Димитровград и инспекцију социјалне заштите. 

 
Члан 10. 

Организација социјалне заштите – пружалац услуга обавезан је да врши наплату сходно 
општинским актима којима се дефинише цена услуге и према утврђеном нивоу суфинансирања 
корисника у цени услуге. 

 
Члан 11. 

Организација социјалне заштите – пружалац услуга дужна је да општину Димитровград 
извештава писаним путем месечно о пруженим услугама и наплати суфинансирања од стране 
корисника. 

Члан 12. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 

Димитровград“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
Број 06-4/19-15/131-3  Председник Општинског већа 
У Димитровграду,            Владица Димитров, с.р. 
24.01.2019. године   
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На основу члана 17. б, став 2. Одлуке о социјалној заштити општине Димитровград („Сл. 
лист града Ниша“, бр. 70/11, 27/13 и 10/17 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 17/18 и 26/18) 
и 24. Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 79/08, 
117/12, 17/13, 29/15 и 72/15 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 10/18), Општинско веће 
општине Димитровград, на седници одржаној 24.01.2019. године, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА 
УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ ИНКЛУЗИВНА ИГРАОНИЦА 

 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се критеријуми за учешће корисника у ценама услуге 
социјалне заштите Инклузивна играоница. 

 
Члан 2. 

 
Цена услуга Инклузивне играонице одређује се на основу Ценовника пружаоца услуге за 

уговорени период. 
Општинско веће општине Димитровград даје сагласност на Ценовник пружаоца услуге.  
 
 

Члан 3. 
 

Учешће родитеља/старатеља корисника услуге у ценама услуга Инклузивне играонице 
утврђује се на следећи начин:  

 
13. деца и млади, старости до 11 година, са телесним инвалидитетом, односно 

интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, и 
подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово 
школовање, са седиштем на територији општине Димитровград – 0% учешћа у цени; 

14. деца и млади, старости до 11 година из опште популације и остали – 100% учешћа у 
цени. 

 
Члан 4. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 

Димитровград“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
Број 06-4/19-15/131-4  Председник Општинског већа 
У Димитровграду,            Владица Димитров, с.р. 
24.01.2019. године   
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На основу 24. Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист града 
Ниша“, бр. 79/08, 117/12, 17/13, 29/15 и 72/15 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 10/18), 
Општинско веће општине Димитровград, на седници одржаној дана 24.01.2019. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о  критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ 
за вантелесну оплодњу. 

Овим Правилником утврђују се шира права у односу на права из обавезног здравственог 
осигурања, у циљу да се што већи број брачних и ванбрачних партнера укључи у поступак 
вантелесне оплодње. 

 
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

Члан 2. 

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

1) да брачни и ванбрачни партнери имају држављанство Републике Србије, а да 
барем један партнер има пребивалиште на територији општине Димитровград 
најмање годину дана пре подношења захтева; 

2) да брачни и ванбрачни партнери испуњавају здравствене критеријуме које је 
прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну 
оплодњу и асистирану репродукцију; 

3) да женски партнер има максимално 42 година старости у тренутку подношења 
захтева или потврду гинеколога о репродуктивној способности без обзира на 
године старости; 

4) да се могу јавити као кандидати за коришћење средстава из општинског буџета 
предвиђених за ту намену, након неуспешног покушаја преко Републичког фонда 
за здравствено осигурање, све док је документација о испуњавању здравствених 
критеријума, прописана од стране Републичке стручне комисије Министарства 
здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију, важећа и валидна; 

5) заинтересовани кандидати могу поднети захтев за доделу финансијске помоћи из 
члана 3. овог Правилника највише три пута и то у различитим календарским 
годинама. 

    
III.ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 

Члан 3. 

Висина финансијске помоћи, за брачне или ванбрачне партнере, износи до 200.000,00 
динара и исплаћује се у једнократном износу једанпут годишње. 
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IV.ПОСТУПАК 

Члан 4. 

Захтев за доделу финансијске помоћи подноси се Општинском већу општине 
Димитровград. 

Уз захтев се прилаже: 

1) извод из матичне књиге венчаних или изјава два сведока да живе у ванбрачној 
заједници; 

2) уверење о држављанству Републике Србије за партнера; 

3) уверење о пребивалишту партнера и фотокопија личне карте; 

4) профактура здравствене установе, која ће вршити вантелесну оплодњу, о висини 
средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње; 

5) потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале у Пироту, 
одељење у Димитровграду, да партнери испуњавају здравствене критеријуме 
прописане од стране Републичке стручне комисије Министарства здравља за 
вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију и/или потврда гинеколога о 
репродуктивној способности женског партнера. 

Члан 5. 

О праву на финансујску помоћ одлучује Општинско веће општине Димитровград. На 
основу одлуке Општинског већа општине Димитровград, средства се преносе кориснику 
финансијске помоћи. 

Члан 6. 

Корисник је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су 
додељена. Доказ о наменском трошењу средстава је извештај здравствене установе о 
спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави у року од 6 
месеци од дана преноса средстава. 

Уколико корисник средстава, у року из претходног става, не достави извештај 
здравствене установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и покренуће се 
поступак за повраћај пренетих средстава, увећаних за износ законске затезне камате. 

V.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о критеријумима за 
остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу бр. 06-75/2017-15/63-3 од 
06.07.2017. године. 
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Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 

 
Бр. 06-4/19-15/131-5 
У Димитровграду 
24.01.2019. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                            Владица Димитров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНИВАЧ: 
Скупштина општине Димитровград 
ИЗДАВАЧ: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
Одговорни уредник: 
Драган Голубов, секретар Скупштине општине Димитровград 
Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 
Тел: 010 / 361 – 582 
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