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ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 

 

ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА  ПОСТУПКА БИОМЕДИЦИНСКИ 

ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА (БМПО) ЗА ПАРОВЕ СА ЈЕДНИМ ДЕТЕТОМ  

 

 

Подаци о подносиоцима  пријаве: 

-заокружити: супружници/ванбрачни партнери 

 

А) жена 

 

Име и презиме и име једног 

родитеља______________________________________________________________________ 

 

Датум и место рођења___________________________________________________________ 

 

ЈМБГ_________________________________________________________________________ 

 

Адреса (место, улица и број)_____________________________________________________ 

 

Телефон за контакт_____________________________________________________________ 

 

Мејл адреса ___________________________________________________________________ 

 

Б) мушкарац  

 

Име и презиме и име једног 

 

родитеља______________________________________________________________________ 

 

Датум и место рођења___________________________________________________________ 
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ЈМБГ_________________________________________________________________________ 

 

Адреса (место, улица и број)_____________________________________________________ 

 

Телефон за контакт_____________________________________________________________ 

 

Мејл адреса ___________________________________________________________________ 

 

 

Пријава са потребном документацијом подноси се у складу са Јавним позивом за 

финансирање   трошкова  поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за 

парове са једним дететом.  

 

Саставни део Пријаве чине следећи попуњени обрасци: 

 

Образац 2 - За поступак БМПО: Изјава о детету 

Образац 3 - За поступак БМПО: Изјава ванбрачних партнера   

Образац 3а - За поступак БМПО: Изјава два сведока  

Образац 4 - За поступак БМПО: Изјава супружника/ванбрачних партнера о давању 

пристанка за прикупљање  и обраду података о личности 

Образац 5 - За поступак БМПО: Изјава супружника/ванбрачних партнера о пристанку за  

прикупљање и обраду података по службеној дужности, у складу са законом 

Образац 6 – За поступак БМПО: Изјава супружника/ванбрачних партнера о пристанку  да 

се укључивање у поступак БМПО обави у једној од здравствених установа из Плана мреже 

здравствених установа 

 

 

 

  

Подносиоци пријаве: 

 

 

 

1. ______________________________ 

 

 

2. ______________________________ 

 

 

 

 

У прилогу Пријаве достављамо следећу документацију, односно доказе  (заокружити 

достављено): 

 

-  извод из матичне књиге рођених за жену;  
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- извод из матичне књиге венчаних, односно оверена изјава два сведока да пар 

остварује  заједницу живота у складу са законом којим се уређују породични односи (у 

случају ванбрачне заједнице); 

- извод из матичне књиге рођених за дете; 

-медицинску документацију, односно извештај лекара специјалисте о установљеном 

проблему са зачећем и примењеном лечењу секундарног стерилитета,  који садржи колико 

година је протекло од установљеног проблема са зачећем и лечења; 

- уверење Полицијске управе за град Београд, о пријави пребивалишта за оба        

партнера; 

-  уверење о држављанству Републике Србије, за оба партнера, односно потврда о 

сталном настањењу у Републици Србији. 

 

 

  Надлежни орган на основу сагласности Подносилаца пријаве прибавља по 

службеној дужности податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,  у   

складу са чланом 103.  тачка 1. а у вези са чланом 9. тачка 3.  Закона о општем управном 

поступку  („Сл. гласник РС“, 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) ( Образац број 5). У 

случају да Подносиоци пријаве не доставе тражене доказе о којима се води службена 

евиденција ( -  извод из матичне књиге рођених за жену, извод из матичне књиге венчаних, 

извод из матичне књиге рођених за дете, уверење Полицијске управе за град Београд, о 

пријави пребивалишта за оба  партнера и уверења о држављанству Републике Србије, за оба 

партнера), а не дају сагласност органу да исте прибави по службеној дужности (Образац бр. 

5) пријава ће се сматрати непотпуном.  

 

Обавезни докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или у овереној 

фотокопији, осим медицинске документације која се може доставити фотокопирана без 

овере.  

 

 

У Београду,  

Дана:_______________________________________ 


