На основу члана 15. тачка 16. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског
округа“, број 16/2008, 20/2009 и „Службени гласник града Врања“, број 45/2013), и Одлуке о
допунском материјалном обезбеђењу учеснка НОР-а и оружаних акција после 17. Августа 1990. године
(„Службени гласник Пчињског округа, број 4/2009), Скупштина општина Босилеград, на седници одржаној
дана 26.10.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ДОПУНСКОМ МАТЕРИЈАЛНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ УЧЕСНИКА НОР-а
И ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПОСЛЕ 17. АВГУСТА 1990. ГОДИНЕ
Члан 1.
У наслову Одлуке о допунском материјалном обезбеђењу учеснка НОР-а и оружаних акција после
17. Августа 1990. године („Службени гласник Пчињског округа, број 4/2009) после речи „НОР-а“, уместо
слова „и“ ставља се „ , „ и после речи године додају се речи „и брачних другова“.
Члан 2.
У чл. 2. Одлуке, на крају тачке 2. , тачка се брише и додаје слово „и“.
После тачке 2. додаје се нова тачка 3., која гласи:
3. „брачни другови лица из тач. 1. и 2. под прописаним условима.“
Члан 3.
У чл. 3. после речи „Лица из чл. 2.“ , додају се речи „тачке 1. и 3.“.
У чл. 3. после тач. 4. додаје се нови став који гласи:
„Брачни друг има право на породично ДМО само у случају да има пребивалиште у
Босилеграду (исто као пок. брачни друг из кога изводи право), да је био у браку и да нема никаква
стална примања“.
Члан 4.
У чл. 5. Одлуке, после тачке 1. додаје се нова тачка 2. која гласи:
2. „Породично допунско материјално обезбеђење (ДМО).
Досадашња тачка „2“ постаје тачка „3“.
Члан 5.
У чл. 7. став 1. Одлуке , на крају првог реда бришу се две тачке и додају речи „лица старија од
65 година (мушкарци) и 62 године (жене).
У чл. 7. став 1. тач. 2. “брише се“.
У чл. 7. ставови 2., 3. и 4. „бришу се“.
Члан 6.
У чл. 8. став 1. Одлуке , после речи „ корисници материјалног обезбеђења за време
професионалне рехабилитације“, додају се речи „који нису корисници било којег сталног месечног
новчаног примања преко Центра за социјални рад или другог органа“.
Члан 7.
У чл. 10. Одлуке , после става 4. додаје се нови став 5., који гласи:
„Породично ДМО износи 80% од основице из става 2. 3. и 4. у зависности од категорије
корисника“.
Члан 8.
У чл. 12. Одлуке , после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Право на породично ДМО припада од првог наредног месеца после смрти брачног
друга,ако је захтев поднет у року од шест месеца после смрти брачног друга, у сваком другом
случају од првог наредног месеца по подношењу захтева“.
Члан 9.
У чл. 13. став 1. Одлуке , после речи „корисника ДМО-а“ додају се речи „или корисника
породичног ДМО“.
Члан 10.
У чл. 14. став 1. „брише се“.
Досадашњи ставови 2. 3. и 4. , постају ставови 1. 2. и 3.
Члан 11.
После чл. 17.,додаје се нови члан 17а који гласи:
Члан 17а
Измене и допуне ове Одлуке могу се вршити само на начин и по поступку на који је и
донета.“.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласник Пчињског
округа“.
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