
          На основу члана 46. Статута Општине Житиште (Службени лист општине Житиште 

број 16/2008 и  20/2013) и 50, члана Пословника Скупштине општине Житиште  Службени 

лист општине Житиште број 18/2016)  Комисија за популациону политику Скупштине 

општине  Житиште   дана  9.10. 2017.  упућује    

ЈАВНИ   ПОЗИВ 

ЗА ОСТАВРИВАЊЕ ПРАВА НА СУФИНАНИСРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ 

ОПЛОЂЕЊА – БМПО (ВАНТЕЛЕСКА ОПЛОДЊА) 

     Ради остваривања циља  мере популационе политике  - борбе против неполодности- 

Општина Житиште   и Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и 

популациону политику  обезбеђују средства  финансирање мера популационе политике 

јединица локалне самоуправ еу износу од 300.000,00 динара за 3  корисничка пара  ради 

пружања финансијске помоћи . 

1. Право на суфинасирање вантелесне оплодње има  кориснички парови   који 

испуњавају следеће услове  

- Има држављанство Републике Србије,  

- Има  пребивалиште на територији општине Житиште најмање  6 месеци пре 

подношења захтева,  

- испуњава медицинске критеријуме прописане од стране Републичке стручне 

комисије Министарства здравља Републке Србије за лечење поступцима БМПО,  

- не испуњава услове за укључивање у поступак  Програма који финасира Републички 

фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње 

(искоришћена 3 покушаја код Републичког фонда), односно да је  пар спровео три  

неуспешна покушаја вантелесне оплодње независно од здравствне  установе и 

начина финансирања,   

- жена у моменту подношења захтева није старија од  45 година живота.  

 

- Корисник средстава може бити и лице које је успешно завршило поступак оплодње, 

уколико испуњава услове из става 1 под условом  да испуњава напред наведене 

услове и захтев поднесе у року од 6 месеци од успешно завршеног поступка, с 

напоменом да се захтеви  ових корисника решавају тек након  истека конкурса јер 

предност при решавању захтева имају кориснички парови који нису до сада 

остварили потомство.  

 

2.  Укупан износ средстава за суфинансирање поступка   биомедицински 

потпомогнуте    оплодње  за 3 пара утврђује се у  од   износу  300.000,00 динара.   

 

-   Право на финансијску помоћ у овом поступку, се може остварити за четврти  

покушај вантелесне оплодње и то у износу од  100.000,00 динара (стохиљадaдинара) 

по пару и исплаћује се у једнократном износу.  

 

 

3. Захтев за доделу средстава за суфинансирање поступка се подноси Комисији за 

утврђивање испуњености услова за суфинансирање поступка  БМПО, а  путем 

Општинске управе  Житиште  у затвореном коверту на адресу:  Комисија за 



утврђивање испуњености услова за суфинансирање у поступку   БМПО     - Захтев 

за доделу средстава за суфинансирање у поступку  БМПО   - или путем поште на 

адресу : ОПШТИНА Житиште Цара Душана 15  Комисија за утврђивање 

испуњености услова за суфинансирање у поступку  БМПО   - Захтев за доделу 

средстава за суфинансирање у поступку БМПО   Житиште .  

  

       Захтев за доделу средстава за суфинансирање у поступку БМПО  мора бити 

потписан од стране оба брачна партнера.  

Уз захтев  за остваривање права  прилаже:  

- Извод из матичне књиге венчаних, или изјава дата од стране два сведока, да 

пар живи заједно, најмање 2 године у   ванбрачној заједници,  

-Уверење о држављанству Републике Србије,  

-Уверење о пребивалишту и  фотокопија личних карата,  

-Медицинска документација коју пар поседује,  односно доказ да је пар до сада 

спроводио поступак лечења неплодности путем вто и то: 

-Лекарски извештај или потврду  Републичког фонда да је пар искористио 

право на три покушаја вантелесне оплодње који се финансирају из средстава обавезног 

здравственог осигурања,  односно лекарски извештај или други одговарајући документ 

да је пар спровео три  неуспешна покушаја вантелесне оплодње независно од 

здравствне  установе и начина финансирања.  

-Предрачун Здравствене установе коју је пар одабрао за спровођење наведеног 

поступка о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње.  

- фотокопију картице текућег рачуна на име лица које је у поступку вантелесне  

оплодње,  

        Пар који жели да користи наведена средства може спровести поступак у 

клиници по избору у Републици Србији. 

            Рок за подношење захтева  тече од дана објављивања позива  на сајту општине 

Житиште  и огласним таблама  и траје   до   15. новембра 2017. године   године, 

односно до утрошка опредељених средстава за финансирање вантелесне оплодње .  

4.        Одлуку о доношењу средстава доноси Председник Општине, а на предлог 

Комисије.  

5.         Додељена средства се могу користи искључиво наменски, а корисници су 

дужни да по утрошку средстава доставе извештај о коришћењу средстава са 

припадајућом   медицинском и финансијском документацијом. Рок за достављање 

извештаја је 90 дана од дана пријема средстава.  

   

                     Председница Комисије за популациону политику Општине Житиште  

Јелена Травар Миљевић с.р.  

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Комисија за популациону политику Општине Житиште  

Број : I- 401-123/2017 

 У Житишту дана : 9.10. 2017.   


