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Република Србија                                                                                                             

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА                                                                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-32/2019-01 

Датум: 11.02.2019. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 28. тачка 6. Статута општине Црна Трава (,,Сл. 

гласник града Лесковца'',  бр. 17/2012), Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној дана 

11.02.2019. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 

 

I. Oсновне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се критеријуми, висина и поступак за остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу – биомедицински потпомогнута оплодња. 

 

Члан 2. 

 Право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу могу да остваре брачни и ванбрачни 

парови. 

II. Критеријуми за остваривање права 
 

Члан 3. 

 Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

 да пар има пребивалиште на територији општине Црна Трава у тренутку расписивања 

конкурса; 

 да су парови старости до 42. године живота; 

 установљен проблем са зачећем од стране лекара специјалисте. 

 

III. Висина финансијске помоћи 

 

Члан 4. 

 Укупно расположива средства за реализацију мере утврђују се буџетом општине Црна Трава. 

Висина финансијске помоћи утврдиће се Јавним позивом и биће исплаћена у виду једнократне 

новчане помоћи. Финансијска помоћ пружа се за медицинске услуге, лекове, путне трошкове и 

трошкове смештаја, према тржишним ценама у месту пружања услуге. 

 

IV. Начин и поступак остваривања права на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу 
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Члан 5. 

Финансијска помоћ за вантелесну оплодњу додељује се на основу Јавног позива који 

расписује Општинско веће општине Црна Трава. Јавни позив остаје отворен до утрошка 

расположивих буџетских средстава, а најкасније до 15. децембра текуће године. 

За спровођење поступка за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу 

надлежна је Комисија (у даљем тексту: Комисија). Комисију именује председник општине Црна 

Трава, у саставу од 3 члана. 

Пријаве за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, са потребном 

документацијом, подносе се Комисији, у затвореној-запечаћеној коверти, поштом на адресу: 

,,Општина Црна Трава, Трг Милентија Поповића бр. 61, са назнаком ,,Пријава по основу 

расписаног јавног позива за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу'' или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Црна Трава.  

Пријава за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу мора бити својеручно 

потписана од стране оба партнера. 

 Уз пријаву се прилаже: 

- извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава два сведока да пар остварује 

заједницу живота у складу са Законом којим се уређују породични односи (у случају 

ванбрачне заједнице); 

- одштампане личне карте подносиоца и супружника, односно ванбрачног партнера; 

- медицинска документација којом се доказује постојање проблема са зачећем. 

 

Члан 6. 

Комисија ће у року од 15 дана од дана пријема, размотрити пријаву, прегледати медицинску 

документацију и доказе приложене уз пријаву, дати своје стручно мишљење и упутити предлог акта 

Председнику општине Црна Трава на коначно одлучивање и утврђивање права на финансијску 

помоћ за вантелесну оплодњу.  

Председник општине ће у року од 15 дана од дана пријема предлога акта и стручног мишљења 

Комисије донети одлуку по поднетој пријави. Против одлуке Председника општине може се 

изјавити жалба Општинском већу општине Црна Трава.  

 На основу Одлуке о додели финансијске помоћи, закључиће се Уговор о међусобним правима 

и обавезама између председника општине Црна Трава и корисника финансијске помоћи. 

 

Члан 7. 

 Корисници финансијске помоћи дужни су да по окончању поступка вантелесне оплодње, 

доставе доказе да су се подвргли медицинском третману (отпусна листа са епикризом, извештај 

лекара специјалисте или други релеванти доказ). 

 

Члан 8. 

 Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца“, 

због постојања потребе да се што пре распише конкурс по овом правилнику и доделе финансијска 

помоћ за вантелесну оплодњу. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

___________________ 


