
На основу члана 13. Закона о задравственој заштити (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/14, 96/15), члана 
9.Одлуке о финансирању трошкова вантелесне оплодње ('' Службени гласник општине 

Лајковац'', бр: 1/2013.- пречишћен текст ) и члана 9. и 61. Пословника о раду Општинског већа 

општине Лајковац ('' Службени гласник општине Лајковац'', бр. 14/2012), Општинско веће 
општине Лајковац, на седници одржаној дана ____________ 2018. године, доноси 

 

П Р О Г Р А М 

О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ У 2018. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђују се ближи услови, начин и поступак остваривања права на 
финансирање вантелесне оплодње из средстава буџета општине Лајковац, у 2018. години, као и 

циљеви и начин праћења успешности спровођења Програма.  

 

Члан 2. 

Право на финансирање  трошкова вантелесне оплодње могу да остваре пунолетна и 

пословно способна жена и мушкарац који воде заједнички живот у складу са законом којим се 

уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери (у даљем тексту: пар). 
Право на финансирање трошкова вантелесне оплодње може да оствари пар за услугу 

вантелесне оплодње која се пружа у општој болници у Ваљеву ( у даљем тексту: Општа 

болница) као и у другим здравственим установама на територији Републике Србије које су 
оспособљене за пружање наведених услуга ( у даљем тексту: Здравствена установа) . 

Трошкови вантелесне оплодње обухватају трошкове поступка вантелесне оплодње и 

неопходних лекова. 

Члан 3. 
Парови из члана 2. став 1.овог Програма морају кумулативно испунити следеће услове: 

1. да имају пријављено пребивалиште на територији општине Лајковац. 

 2. да имају држављанство Републике Србије 
 3. да испуњавају здравствене услове за укључивање у процес вантелесне оплодње 

 4. да за финансирање покушаја вантелесне оплодње за који се подноси захтев нису 

обезбеђена средства из других извора ( РЗЗО, Републички буџет и др.) 
 

Члан 4. 

Финансирање трошкова вантелесне оплодње може се остварити за први и сваки наредни 

покушај вантелесне оплодње. 
 

           Члан 5. 

 Захтев за финансирање вантелесне оплодње подноси се Одељењу за општу управу и 
друштвене делатности Општинске управе општине Лајковац. 

 Уз захтев се прилаже: 

- Доказ о пријављеном пребивалишту на територији општине Лајковац за оба 

супружника /ванбрачна партнера ( фотокопија личне карте или потврду/уверење ПС 

у Лајковцу о пријави пребивалишта), 

- Уверење о држављанству Републике Србије за оба супружника/ванбрачна партнера, 

- Акт надлежне комисије Опште болнице или Здравствене установе, о испуњености 

здравствених услова за укључивање у процес вантелесне оплодње, 

- Извод из матичне књиге венчаних  

- Извод из матичне књиге рођених за жену (уколико није приложена фотокопија 

личне карте). 

- Доказ Опште болнице или Здравствене установе да за финансирање покушаја 

вантелесне оплодње за који се подноси захтев нису обезбеђена средства из других 

извора ( РЗЗО, Републички буџет и др.) 



   Члан 6. 

О поднетим захтевима одлучује Одељење за општу управу и друштвене делатности 
Општинске управе општине Лајковац. 

 

                                                                Члан 7. 
По жалби против акта Одељења из члана 6. овог Програма у другом степену решава 

Општинско веће општине Лајковац. 

 

                                                                            Члан 8. 
 Средства за вантелесну оплодњу по одредбама овог Правилника преносе се из буџета 

општине Лајковац Општој болници или Здравственој установи , на основу акта Одељења за 

општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Лајковац о признавању 
права на финансирање трошкова вантелесне оплодње и профактуре Опште болнице или 

Здравствене установе. 

 Општа болница или  Здравствена установа доставља Општинској управи профактуру за 
сваку фазу поступка вантелесне оплодње за сваки пар појединачно, а коначни обрачун након 

завршене услуге. 

 

Члан 9. 
 Буџетом општине Лајковац за 2018. годину, обезбеђена су средства за финансирање 

вантелесне оплодње у укупном износу до 5.000.000,00 динара. 

 

Члан 10. 

 Циљеви доношења Програма о финансирању вантелесне оплодње су пре свега: 

- Борба против неплодности 

- Пружање стручне помоћи паровима од стране здравствених установа 

- Пружање финансијске помоћи 

- Ублажавање психолошког притиска 

- Повећање наталитета на територији општине Лајковац. 

 

Члан 11. 

 Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине 

Лајковац, пратиће успешност спровођења овог Програма на основу: 

- Броја парова који су поднели захтев за финансирање вантелесне оплодње,  

- Броја остварених трудноћа, 

- Броја живорођене деце. 

На основу наведених параметара, Одељење из става 1. овог члана доставиће 

Општинском већу општине Лајковац извештај о реализацији програма и утрошку средстава, до 

15. децембра 2019. године. 

 

Члан 12. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Лајковац''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: _______________ од  ________________.2018.године 
 

                                        ПРЕДСЕДНИК  

                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                      Андрија Живковић 

 


