
На основу члана 11. став 4. Закона о финансиској подршци породици са                           

децом( „Сл. гласник  РС“, бр. 113/17 и 50/2018) , члана  21. став  3. Одлуке о  Градском 

већу града Прокупља („Сл. лист града Прокупља“, бр. 2/18) као и на основу члана 2. 

став 1. Одлуке о правима из области популационе и демографске политике града 

Прокупља, Градско веће града Прокупља,  доноси 

                                                         

                                                      ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ 

ПОПУЛАЦИОНЕ И ДЕМОГРАФСКЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА ПРОКУПЉА 

 

 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о критеријумима и начину остваривања права из области 

популационе политике града Прокупља (у даљем тексту: Правилник), утврђују се права 

из области популационе политике града Прокупља, начин, ,критеријуми и поступак 

остваривања права. 

Градско веће града Прокупља именује Комисију за спровођење мере, 

Једнократно новчано давање за покушај вантелесне оплодње (у даљем тексту 

Комисија). 

 

 

                                                               Члан 2. 

У Одлуци о буџету града Прокупља планирана су средства за остваривање права 

из области популационе и демографске политике за: 

1. једнократно новчано давање за покушај вантелесне оплодње; 

2. поклон честитку за прворођено дете у новој години; 

3. једнократну новчану помоћ за прво, друго и треће новорођено дете у породици, чија 

мајка има пребивалиште  на територији града Прокупља; 

4. набавку обавезних уџбеника за ученике првог разреда основних школа. 

 

 
                                                         II - ОПШТИ УСЛОВИ  
                                                                        
 
                                                                         Члан 3.  
  

Права из овог Правилника могу остварити лица под условом да су држављани 
Републике Србије и да имају пребивалиште на територији града Прокупља, односно 
интерно расељена лица са боравиштем на територији града Прокупља.  
 
 
                                                       III - ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
 
 
                                                                         Члан 4.  
 

Овим Правилником прописују се посебни услови за остваривање права из члана 2. 
овог Правилника.  



1. Једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу  
 
 

Члан 5. 
 

Градско веће града Прокупља именује петочлану Комисију за спровођење мере 

Једнократно новчано давање за покушај вантелесне оплодње (у даљем тексту 

Комисија),на мандатни период од годину дана.  

Комисију чине: представник Републичког фонда за здравствено осигурање, 

представник Дома зравља Прокупље, представник Опште болнице „др Алекса Савић“ и 

два представника Градске управе града Прокупља. 

За стручни и административни део рада Комисије, стара се Градска управа града 

Прокупља.  
 

Члан 6. 
 

 

Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње  могу да остваре 

пунолетни и пословно способни жена и мушкарац, који воде заједнички живот, у 

складу са Законом којим се уређују породични односи, супружници, односно, 

ванбрачни партнери, који су имали три покушаја вантелесне оплодње без живо рођеног 

детета, у здравственој установи у којој је трошкове сносио Републички фонд за 

здравствено осигурање; 

Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње имају и лица која су 

одбијена од стране Републичког фонда за здравствено осигурање; 

Право на финансирање једног покушаја вантелесне оплодње остварује се у некој 

од установа из плана мреже здравствених установа, на терет Републике Србије, који 

доноси влада. 
Право на једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу остварују и брачни, 

односно, ванбрачни партнери, у којима жена има до 50 година старости, који су успешно 
окончали   поступак вантелесне оплодње сопственим средствима, у некој од здравствених 
установа на територији Републике Србије из плана мреже здравствених установа, који 
доноси влада, под условом да поднесу захтев у року од шест месеци од дана утврђивања 
трудноће и да у време вантелесне оплодње нису испуњавали услове да се укључе у 
Програм вантелесне оплодње који финансира Републички Фонд за здравствено 
осигурање.  
 
 
                                                                       Члан 7. 
 
 
            Право на финансирање трошкова вантелесне оплодње из члана 6.став.1. 
Правилника, могу остварити парови, који кумулативно испуне следеће услове: 
            1) да су претходно имали три покушаја вантелесне оплодње без живо рођеног 
детета на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање: 
           2) да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 година живота 
           3) да су оба партнера држављани Републике Србије; 
           4) да оба партнера имају пребивалиште на територији града Прокупља, односно,   
интерно расељена лица, боравиште на територији града Прокупља, најмање дванаест 
месеци пре подношења захтева; 
           5) да испуњавају здравствене критеријуме здравствене установе, у којој се врши 
вантелесна оплодња. 



 
              Право на финасирање трошкова вантелесне оплодње, могу остварити и парови из 
члана 6.став 2. Правилника, који кумулативно испуне следеће услове: 
               1) да су претходно исцрпели све могућности за остваривање права на вантелесну 
оплодњу на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање (само за 
парове који су одбијени од стране Републичког фонда за здравствено осигурање); 
               2) да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 година живота; 
               3) да су оба патрнера држављани републике Србије; 
               4) да оба партнера имају пребивалиште на територији града Прокупља, односно, 
интерно расељена лица, боравиште на територији града Прокупља, најмање дванаест 
месеци пре подношења захтева; 
               5) да испуњавају здравствене критеријуме здравствене установе, у којој се врши 
вантелесна оплодња. 
 

Члан 8. 
 
Уз захтев за остваривање права на финансирање трошкова вантелесне оплодње из 
средстава буџета Града,  подносе се следећи докази: 
     
            - извод из матичне књиге рођених, пара; 
            - уверење о постојању ванбрачне заједнице, за ванбрачне партнере 

- извод из матичне књиге венчаних или изјаву од стране два сведока да пар 
остварује заједницу живљења, у складу са Законом којим се уређују породични односи (у 
случају постојања ванбрачне заједнице); 

- уверење о држављанству Републике Србије, пара;  
- фотокопија личне карте - читач личне карте подносиоца захтева; 
- уверење ПУ Прокупље о пријави пребивалишта пара, односно, потврда о 

боравишту за интерно расељена лица; 
- Потврда Републичког фонда за здравствено осигурање-филијала Прокупље, да су 

обављена три безуспешна покушаја вантелесне оплодње на терет средстава фонда, 
односно, потврда о одбијању од стране фонда; 

- Предлог лекара субспецијалисте за фертилитет и стерилитет да је потребно 
урадити вантелесну оплодњу, не старији од три месеца према моменту подношења 
захтева;  

- медицинска документација потребна за процес вантелесне оплодње која је у 
складу са предлогом лекара субспецијалисте за фертилитет и стерилитет, да је потребно 
урадити вантелесну оплодњу;  

- доказ да је у поступку наредног покушаја вантелесне оплодње односно доказ о 
успешно завршеном поступку вантелесне оплодње када трошкови не иду на терет 
Републичког фонда за здравствено осигурање,  

- фотокопију картице текућег рачуна на име лица које је у поступку вантелесне 
оплодње сопственим средствима; 

- рачун здравствене установе, на који се преносе средства, за лица из члана 6 став 
1. и 2. Правилника, којима је одобрено финансирање једног покушаја вантелесне 
оплодње, на терет буџета града Прокупља 

Корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намену 
за која су додељена.  

Доказ о наменском трошењу средстава је рачун здравствене установе о 
спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави у року од 
45 дана од дана обављеног поступка вантелесне оплодње.  

Уколико корисник средстава, у року из претходног става, не достави Извештај 
Здравствене установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и покреће се 
поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску камату.  
 



 
Члан 9. 

 
Начелник Градске управе града Прокупља расписује Јавни позив за доделу 

средстава за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу почетком године. Јавни 
позив се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страни града 
Прокупља. 

Захтев за доделу једнократног новчаног давања се подноси Градској управи града 
Прокупља за Комисију за спровођење мере Једнократно новчано давање за покушај 
вантелесне оплодње (у даљем тексту Комисија). 

 
Члан 10. 

 
Комисија се састаје једном месечно (у последњој недељи у месецу), разматра 

поднете захтеве (према редоследу приспећа), по потреби обавља консултативне и 
саветодавне разговоре са паровима, оцењује испуњеност услова на основу достављених 
доказа да је лице у поступку вантелесне оплодње у установи у којој се иста врши и 
утврђује испуњеност услова. На основу оцене испуњености услова Комисија  доставља 
предлог акта Градском већу града Прокупља о избору корисника права на једнократно 
новчано давање за покушај вантелесне оплодње ради доношења коначне одлуке. 

Истовремено, Комисија истим актом предлаже износ једнократног новчаног 
давања за вантелесну оплодњу из члана 6. овог Правилника, у складу са расположивим 
средствима у буџету града у максималном износу до 200.000,00  динара. 

  
 

 
2. Поклон честитка за прворођено дете у новој години  

 
 

Члан 11. 
 

За прворођено дете  у новој години, обезбеђује се поклон честитка у износу од 60 
000,00 динара.    

За стручно административни део стара се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Прокупља.  
 
 

3. Једнократна новчана помоћ за прво, друго и треће новорођено дете у 
породици, чија мајка има пребивалиште  на територији града Прокупља  

 
 

Члан 12. 
 

Право на једнократну новчану помоћ за прво, друго и треће новорођено дете у 

породици  у износу од 15.000,00 динара за прво, 20 000,00 динара за друго односно 25 

000,00 динара за треће дете  остварује мајка, под условом да је држављанин Републике 

Србије, да има пребивалиште на територији града Прокупља, односно да има 

боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије, под 

условом да се непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца 

претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, 

старатељску породицу или дата на усвојење и која није лишена родитељског права у 

односу на децу претходног реда рођења.. 



За испуњавање услова из става 1. овог члана  неопходно је да мајка или отац 

детета, имају пребивалиште односно боравиште на територији града Прокупља најмање 

дванаест месеци пре рођења детета. 

Право из става 1. овог члана може остварити и мајка која је страни држављанин 

и има статус стално насељеног странца. 

Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ за мајку која је страни 

држављанин подноси се и уверење надлежне службе из земље чији је мајка 

држављанин, о испуњености услова из става 1. овог члана. 

Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу захтева мајке и 

документације о испуњености услова за остварење права. 

 

 

 

 

Члан 13. 

Ако мајка детета није жива, или је напустила дете, или је из оправданих разлога 

спречена да непосредно брине о детету, право на једнократну новчану помоћ, уместо 

мајке, може остварити отац детета, ако испуњава услове из члана 12. ове одлуке и 

приложи доказ о спречености мајке да се непосредно брине о детету. 

Ако је мајка страни држављанин, који нема статус стално настањеног странца, 

право на једнократну новчану помоћ, може остварити отац детета, који испуњава 

услове из члана 12. ове Одлуке. 

Право на једнократну новчану помоћ, остварује се на основу захтева оца и 

документације о испуњености услова за остварење права. 

                                                               

                                                             Члан 14. 

Податке који су потребни за решавање захтева за новчану помоћ за новорођено 

дете, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа 

јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, прибављају се по службеној 

дужности, у складу са законом који уређује општи управни поступак. 

                                                          

Члан 15. 
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ са потребном 

документацијом, подноси се Одељењу за општу управу Градске управе града Прокупља- 
Одсеку за опште послове, који о признавању права доноси решење.  

 
 

Члан 16. 
 

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ подноси се у року од 

12 месеци од рођења детета. Редослед рођења детета утврђује се према броју 

живорођене деце мајке у моменту подношења захтева. 

                                                        Члан 17. 

Исплата једнократне новчане помоћи вршиће се из средстава буџета,  на текући 

рачун подносиоца захтева. 
 

Члан 18. 
 

Против решења којим Одељење за општу управу одлучује о праву на 

једнократну новчану помоћ за прво, друго или треће  новорођено дете, може се 



изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15. дана од пријема 

решења. 

По жалби одлучује у другом степену Градско веће града Прокупља. 

 

5. Набавка уџбеника за ученике првог разреда основних школа 
 
 

Члан 19. 
 

За све ученике првог разреда на територији града  Прокупља обезбеђују се 
бесплатни обавезни уџбеници. 

Поступак јавне набавке спроводи Градска управа града Прокупља, Одељење 
надлежно за спровођење поступка јавне набавке.  
 

 
Члан 20. 

 
Основне школе до 10. јула текуће  године сачињавају списак ученика првог разреда 

и достављају Одељењу за друштвене делатности у Градској управи града Прокупља . 
Одељење за друштвене делатности обрађује спискове и доставља их Одељењу за 
привреду и финансије.  

 
 
 

Члан 21. 
 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном листу 

града Прокупља“. 
 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПРОКУПЉА 

Број: 06-11/2019-02 

У Прокупљу,дана 19.02.2019. године                 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                 Александар Симоновић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


