На основу чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 11. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник РС”, број 113/17 и 50/18) и чл. 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници одржаној 20. фебруара 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
на територији града Лознице
I Уводне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком се уређују ближи услови, начин и поступак за остваривања права на
накнаду трошкова за вантелесну оплодњу на терет буџета града Лознице.
Овом одлуком се утврђују шира права у односу на права из обавезног здравственог
осигурања у циљу укључивања што већег броја парова у поступак вантелесне оплодње.
Члан 2.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу могу да остваре пунолетно 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).
Трошкови вантелесне оплодње, у смислу ове одлуке, обухватају трошкове поступка
вантелесне оплодње и неопходне терапије.
II Услови за остваривање права
Члан 3.
Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње пар може да оствари уз кумулативну
испуњеност следећих услова:
- да су држављани Републике Србије,
- да имају пријављено пребивалиште, за избегла и интерно расељена лица
боравиште на територији града Лознице најмање три године пре подношења
захтева,
- да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 година живота,
- да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда
здравственог осигурања (у даљем тексту: РФЗО),
- да је и поред одговарајућег лечења констатована неплодност и то како код жена
које нису рађале (примарни стерилитет), тако и код жена које су рађале, али
немају живо дете, или имају једно дете, а немају услова да природним путем
добију друго дете (секундарни стерилитет),
- да је по извештају здравствене установе жена укључена у поступак вантелесне
оплодње у претходна три покушаја на терет средстава обавезног здравственог
осигурања или да пар нe испуњава услове за укључивање у Програм

вантелесне оплодње због броја покушаја вантелесне оплодње или година
старости жене.
Предност за остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу имају
парови који немају дете.
III Начин и поступак за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу
Члан 4.
Поступак доделе накнаде трошкова за вантелесну оплодњу покреће се на основу
јавног позива који се објављује у локалном јавном гласилу и на званичној интернет страници
града Лознице, а по потреби и у другим медијима.
Јавни позив, који обавезно садржи износ опредељених средстава за ову намену
расписује Градско веће града Лознице, најкасније до 31. марта текуће године, у складу са
опредељеним средствима буџета града Лознице.
По расписивању јавног позива, захтев за остваривање права на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу подноси пар на прописаном обрасцу Градске управе града Лознице Одељење за друштвене делатности.
Захтев се може поднети у року од шест месеци од дана расписивања јавног позива.
Уз захтев из става 3. овог члана подносилац захтева прилаже:
1) уверења о држављанству РС,
2) извод из матичне књиге венчаних односно дату изјаву два пунолетна пословно
способна сведока да пар живи заједно оверену у складу са Законом о оверавању
потписа, рукописа и преписа ("Службени гласник Републике Србије", број 93/2014,
22/2015 и 87/2018),
3) уверења о пребивалишту или боравишту,
4) очитане/фотокопије личних карата и здравствених књижица за пар,
5) потврда, односно уверење да је реч о здравственој установи која је регистрована за
обављање вантелесне оплодње;
6) извештај здравствене установе да је жена у моменту подношења захтева укључена
у поступак вантелесне оплодње или изјаву да није укључена у поступак
вантелесне оплодње оверену у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и
преписа ("Службени гласник Републике Србије", број 93/2014, 22/2015 и 87/2018),
7) предрачун за трошкове поступка вантелесне оплодње;
8) уверење РФЗО – Филијалa у Лозници да пар не испуњава услове за укључивање у
Програм вантелесне оплодње који финансира РФЗО, у погледу броја покушаја или
година старости жене у складу са чланом 3. ове одлуке,
9) уверење РФЗО о безуспешним покушајима вантелесне оплодње на терет средстава
РФЗО, односно потврду о одбијању од стране РФЗО, за лица која имају обавезно
здравствено осигурање;
10) предлог лекара специјалисте гинекологије да је потребно урадити вантелесну
оплодњу;
11) медицинска документација потребна за процес вантелесне оплодње која је у
складу са предлогом лекара специјалисте гинекологије да је потребно урадити
вантелесну оплодњу, а која није старија од 6 месеци.
Документа која су издата од стране иностраних субјеката морају бити оверена у
складу са прописима државе у којој су издата и преведена у Републици Србији на српски
језик од стране сталног судског преводиоца.
Поступајући сходно чл. 9. ст. 3. и 4. и чл. 103. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), Градска управа града

Лознице - Одељење за друштвене делатности прибавља по службеној дужности документа из
става 5. овог члана, а које издају организационе јединице Градске управе града Лознице.
Члан 5.
Испуњеност услова за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње
утврђује Комисија за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње (у даљем
тексту: Комисија) коју именује Градско веће града Лознице.
Комисију чини пет чланова, од којих три нису запослени у органима града Лознице, и
то социјални радник или психолог, два лекара специјалиста гинекологије и два запослена у
органима града Лознице.
Комисија је надлежна да:
1) утврди комплетност примљених захтева, и у случају некомплетног захтева исти не
разматра и доноси решење о одбацивању захтева као неуредног,
2) према редоследу примљених захтева оцењује примљене комплетне захтеве и:
- у случају да нису испуњени услови из чл. 3. и 4. ове одлуке доноси решење о одбијању
захтева за утврђивање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње,
- у случају да су испуњени сви услови прописани овом одлуком доноси решење којим
се усваја захтев за утврђивање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње.
Решења о утврђивању права на накнаду трошкова вантелесне оплодње Комисија
доноси до утрошка расположивих средстава из члана 4. ове одлуке.
Комисија разматра примљене захтеве и доноси решење из овог члана до 5. у месецу, за
захтеве примљене у претходном месецу.
Административно техничке послове за потребе Комисије обавља Градска управа града
Лознице.
Члан 6.
Против решења из члана 5. ове одлуке подносилац захтева може поднети жалбу
Градском већу града Лознице у року од 15 дана од дана пријема.
Одлука Градског већа је коначна.
Члан 7.
Средства по основу права на накнаду трошкова вантелесне оплодње, у складу са
расположивим буџетским средствима града Лознице, преносе се на текући рачун подносиоца
захтева, односно корисника права у износу испостављеног предрачуна из члана 4. став 5.
тачка 7) ове одлуке, а у максималном износу до 350.000,00 динара, у року од 7 дана од дана
коначности решења о одобравању права на накнаду трошкова вантелесне оплодње.
Средства по предрачуну који је издат од стране иностране здравствене установе
пренеће се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
доношења решења о остваривању права на накнаду трошкова вантелесне оплодње.
Члан 8.
Корисник права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу је дужан да Градској
управи града Лознице - Одељењу за друштвене делатности достави као доказ, рачун
здравствене установе о извршеној вантелесној оплодњи, у року од 30 дана од дана извршене
вантелесне оплодње.
Уколико корисник права на накнаду трошкова у року из претходног става, не достави
рачун о извршеној вантелесној оплодњи, сматраће се да средства нису наменски утрошена и
покреће се поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за износ законске затезне

камате, обрачунат од дана извршеног преноса средстава до коначне наплате.
IV Завршна одредба
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице”.
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