На основу члана 39. став 1. тачке 7) Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", 7/08), а на основу Стратегије подстицања рађања ("Службени гласник
РС", 55/05,71/05 и 101/07)
Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана,
2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, начин и поступак остваривања права на финансирање
трошкова једног покушаја вантелесне оплодње, у текућој буџетској години, из средстава буџета
општине Мајданпек.
Члан 2.
У циљу афирмације мера популационе политике, укључивања што већег броја парова у
поступак вантелесне оплодње и доприноса широј примени савремених метода лечења
неплодности, право из члана 1. ове Одлуке, утврђује се као шире право у односу на права из
обавезног здравственог осигурања.
Шира права у смислу ове Одлуке су: избор здравствене установе која ће спроводити
поступак вантелесне оплодње, број покушаја вантелесне оплодње и године старости жене.
Члан 3.
Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње, у текућој буџетској
години, могу да остваре пунолетна жена и мушкарац који воде заједнички живот у складу са
законом којим се уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери (у
даљем тексту: пар), а који су имали три покушаја вантелесне оплодње, без живо рођеног
детета, у здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за здравствено
осигурање и/или који нису у текућој буџетској години остварили право на трећи покушај
вантелесне оплодње у здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за
здравствено осигурање.
Члан 4.
Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње, у текућој буџетској
години, може се остварити у некој од установа из плана мреже здравствених установа на
територији Републике Србије, у којима трошкове вантелесне оплодње сноси Републички фонд
за здравствено осигурање, као и у приватним здравственим установама које имају дозволу
Министарства здравља за обављање поступака вантелесне оплодње.
Члан 5.
Трошкови вантелесне оплодње, у смислу одредаба ове Одлуке, обухватају трошкове
поступка вантелесне оплодње и неопходних лекова у поступку припреме за вантелесну
оплодњу у износу до 300.000,00 динара, по пару, у текућој буџетској години.
Средства из става 1.овог члана обезбеђују се у буџету општине Мајданпек.
Члан 6.
За остваривање права, пар из члaна 3. ове Одлуке, мора кумулативно испунити
следеће услове:
1. да је претходно имао три безуспешна покушаја која је финансирао Републички фонд
за здравствено осигурање;
2. да у текућој буџетској години није остварио право на трећи покушај вантелесне
оплодње у здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за здравствено
осигурање;

3. да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 године живота;
4. да су оба партнера држављани Републике Србије;
5. да оба партнера имају пребивалиште на територији општине Мајданпек најмање
годину дана пре дана подношења захтева;
6. да остварују право на здравствену заштиту код Републички фонда за здравствено
осигурање;
7. да испуњавају здравствене критеријуме које је прописала републичка стручна
Комисија Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог
оплођења.
Члан 7.
Захтев за финансирање вантелесне оплодње подноси се Општинској управи општине
Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:
1. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијале Бор, да је пар
искористио право на три покушаја вантелесне оплодње, без живо рођеног детета, у
здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички Фонд за здравствено осигурање,
уколико је жена млађа од 42 године.
Уколико је жена старија од 42 године, овај доказ није потребно подносити.
2. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање, филијале Бор, да пар није у
текућој буџетској години остварио право на покушај вантелесне оплодње у здравственој
установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за здравствено осигурање;
3. оверена фотокопија личне карте / очитана чипована лична карта (за жену);
4. извод из матичне књиге рођених (за жену);
5. извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар
живи заједно;
6. уверење о држављанству Републике Србије за пар;
7. уверење Полицијске станице Мајданпек о пријави пребивалишта на територији
општине Мајданпек;
8. фотокопија здравствене књижице или очитана здравствена књижица ;
9. профактуру за трошкове поступка вантелесне оплодње, издат од здравствене
установе која ће обавити вантелесну оплодњу о висини средстава потребних за покриће
трошкова вантелесне оплодње и решење о упису установе у регистар код надлежног органа;
10. профактуру за трошкове неопходних лекова у поступку припреме за вантелесну
оплодњу издате од стране апотекарске установе;
11. потврду Републичког фонда за здравствено осигурање , Филијале Бор, да пар
испуњава критеријуме прописане од стране Републичке стручне комисије Министарства
здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења;

Члан 8.
У складу са члановима 9. и 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС, број 18/16) Општинска управа Општине Мајданпек може по службеној дужности
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, за подносиоце
захтева, осим ако пар изјави да ће те податке прибавити сам.
Члан 9.
Редослед разматрања поднетих захтева за остваривање права на финансирање
трошкова вантелесне оплодње, утврђује се према датуму и часу када су захтеви запримљени
на писарници Општинске управе Мајданпек.

Члан 10.
Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове, по прибављању
потребних докумената за одлучивање, доноси решење о утврђивању права на финансирање
трошкова једног покушаја вантелесне оплодње у текућој буџетској години.
Одељење за финансије, буџет и трезор, на основу достављеног решења од стране
Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове, врши пренос средстава на
рачун здравствене и апотекарске установе.
Члан 11.
Против решења из става 1. предходног члана ове Одлуке може се изјавити жалба
Општинском већу општине Мајданпека у року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 12.
Корисник средстава је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за
коју су му додељена.
Доказ о наменском трошењу додељених средстава је писани извештај, са оригиналима
рачуна здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње и рачунима
апотекарске установе, који је корисник дужан да достави, у року од 90 дана од дана преноса
средстава на рачун здравствене и апотекарске установе.
Доказ о наменском трошењу додељених средстава достављају се Одељењу за
финансије, буџет и трезор, које води евиденцију корисника права и контролу наменског
трошења средстава.
Уколико корисник средстава, у року из става 2. овог члана Одлуке, не достави извештај
са оригиналима рачуна здравствене и апотекарске установе, сматраће се да средства нису
наменски утрошена и против истог покренуће се поступак за повраћај пренетих средстава
увећаних за законску затезну камату.
Корисник средстава је дужан да изврши повраћај неутрошених средстава у буџет
општине Мајданпек. У противном, против истог ће се покренути поступак за повраћај
средстава увећаних за законску затезну камату.
Недостављање извештаја, ненаменско трошење средстава и неизвршавање обавезе
повраћаја неутрошених средстава, осим напред наведеног, има за последицу губљење права
на поновно учешће у поступку доделе средстава за ове намене.
Члан 12.
Образац захтева за остваривање права на финансирање трошкова вантелесне оплодње
саставни је део ове Одлуке.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мајданпек“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-15/11 од 23.03. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Славиша Божиновић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке наведен је у преамбули саме Одлуке.
Значај демографске структуре је битан фактор у креирању развоја сваке општине.
Разлог за доношење Одлуке садржан је у потреби јачања пронаталитетне политике
локалне самоуправе, имајући у виду јако ниске вредности стопе наталитета и опште стопе
фертилитета на територији општине Мајданпек.
Према подацима Републичког завода за статистику, у 2016. години на територији
општине Мајданпек рођено је само 115 беба, односно 6,7 на 1.000 становника општине.
Истовремено, број умрлих је 290, односно 17 на 1.000 становника општине, те је природни
прираштај негативан (– 10,2 на 1.000 становника општине).
Податци показују да је стопа рађања испод "просте репродукције" становништва на
територији општине више од тридесет година.
Просечна старост мајке при рођењу првог детета на територији општине Мајданпек, у
2016. години, је 26,3 година.
Стопа укупног фертилитета (просечан број рођене деце по једној жени) је 1,3, што
припада зони ниског фертилитета.
Ако се овај податак надовеже на пораст миграције, ниске стопе економске активности
млађих, али и становника средњих година, као и регионална депопулација, јасно је да је за
органе општине од посебног значаја популациона политика.
Од коликог је значаја ово питање показују и активности државе кроз донету Стратегију
подстицаја рађања.Посебни циљ 8. Стратегије је активирање локалне самоуправе . Ова Одлука
је одговор на појединачни циљ Посебног циља 8: Сагледавање индивидуалних потреба везаних
за остваривање родитељства у локалној заједници.
С обзиром да је просечна старост жена на територији општине 45,1 година и да се близу
трећине парова (нешто испод 30% ) суочава са проблемом неплодности, доношењем ове
Одлуке локална самоуправа доприноси остваривању доступности савремених метода лечења
неплодности, чиме се омогућава укључење већег броја парова са територије општине у
поступке биомедицински потпомогнутог оплођења, кроз пружање ширих права у односу на
права из обавезног здравственог осигурања.
Шира права у смислу ове Одлуке су: избор здравствене установе која ће спроводити
поступак вантелесне оплодње(обухваћене су и приватне здравствене установе које имају
дозволу Министарства здравља за обављање поступака вантелесне оплодње ), број покушаја
вантелесне оплодње није ограничен и године старости жене (померање са 42 године по
прописима Републичког Фонда за здравствено осигурање на 45 година старости ).
Сигурно би добар поступак био укључити тј. формирати посебну Комисију за
утврђивање испуњености свих услова из ове Одлуке при остваривању права (гинеколога,
педијатра, психолога, социјалног радника), али стварност у располагању овим кадровима, чак
и за спровођење примарне и секундарне здравствене заштите становништва, није дала
могућност.
По стварању кадровских услова у установама здравствене и социјалне заштите и самој
општинској управи, формирање стручне комисије ће захтевати предходно измену ове Одлуке,
што ће додатно допринети квалитету саме Одлуке.
Одељење за привреду, јавне делатности и
заједничке послове

