Поштована,
Поводом Вашег дописа испред националног Удружења ''Шанса за родитељство'',
обавештавамо Вас о мерама које је, у решавању проблема неплодности,
предузела општина Велико Градиште.
Скупштина општине Велико Градиште донела је, 30.11.2018. године, Одлуку о
финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико
Градиште којом је уређено и право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.
Ово право остварује се у складу са следећим одредбама Одлуке.
Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може остварити породица (брачни и
ванбрачни другови) која има пребивалиште на територији општине Велико
Градиште, најмање 2 године, рачунајући од дана подношења захтева, која због
стерилитета или привремене неплодности нема деце, а у поступку је вантелесне
оплодње пред надлежном здравственом установом.
Породици се врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, укључујући и
трошкове за неопходне лекове и медикаменте.
Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може остварити породица највише два
пута уз услов да су предходно најмање три пута били у програму и поступку
оплодње коју је финансирао надлежни Фонд за здравствено осигурање.
Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње у целокупном износу има
породица чији су чланови незапослени и немају приходе из којих би се
издржавали најмање 1. годину пре подношења захтева.
Право на накнаду трошкова у висини од 60% вантелесне оплодње има породица
чија просечна месечна примања у предходна три месеца у односу на месец
подношења захтева не прелазе две просечне (нето) зараде у Републици према
последњим подацима Републичког завода за статистику.
Право на накнаду трошкова у висини од 50% има породица чија су просечна
месечна примања у предходна три месеца у односу на месец који предходи
подношењу захтева између две и две и по нето зараде у привреди Републике
према последњим подацима Републичког завода за статистику.
Право на накнаду трошкова у висини од 35% има породица чија су просечна
месечна примања у предходна три месеца у односу на месец који предходи
подношењу захтева између две и по и три просечне нето зараде у Републици
према последњим подацима Републичког завода за статистику.
Право на накнаду трошкова у висини од 15% има породица чија су просечна
месечна примања у предходна три месеца у односу на месец који предходи
подношењу захтева између три и три и по просечене нето зараде у Републици
према последњим подацима Републичког завода за статистику.
Поред овога, родитељи остварују право на опремање новорођенчета и додатно
опремање новорођенчета.

Право на опремање новорођенчета са пребивалиштем на територији општине
Велико Градиште, признаје се једном од родитеља који има пребивалиште на
подручју општине Велико Градиште од најмање једне године, пре рођења детета
и то:
-за прворођено живо дете у износу од 15.000,00 динара и дечије ауто седиште,
-за другорођено живо дете у износу од 20.000,00 динара и дечије ауто седиште,
-за трећерођено и свако наредно живо дете у износу од 25.000,00 динара и дечије
ауто седиште.
Дечије ауто седиште, додељује се закључно са тећерођеним дететом у породици,
изузев у случају када је између трећег и четвртог детета протекло више од 5
година, у том случају ауто седиште припада и четвртом детету.
У случају да је један од родитеља самохрани родитељ износи накнада из става 1.
увећавају се за 50%.
Право на додатно опремање новорођенчета признаје се мајци у једнократном
износу од 50.000,00 динара.
Ово право остварује мајка која је у време рађања детета, осигурана на терет
буџета РС или је пољопривредни осигураник, чије је пребивалиште на територији
општине Велико Градиште, дуже од годину дана, као и да новорођено дете има
пријаву пребивалишта на територији општине Велико Градиште.
Верујемо да смо овим мерама умногоме допринели решавању проблема са којим
се сусрећу парови у нашој општини што се, уједно, одражава и на укупну
демографску ситуацију у земљи.
Срдачан поздрав,
Снежана Милорадовић
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