Сл. лист општина Срема, бр. 41/2016
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени
гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 37. став 1, тачка 7. Статута општине Рума
("Службени лист општина Срема", бр. 6/2009, 32/2012 и 28/2014), Скупштина општине Рума, на
седници одржаној 20. децембра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
Члан 1.
Овом Одлуком се уређују услови и начин остваривања права на накнаду трошкова вантелесне
оплодње, који се финансирају из буџета Општине Рума.
Члан 2.
Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње из буџета Општине могу да остваре парови,
који су до тренутка подношења захтева за остваривање овог права имали три покушаја
вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, као и парови који су
одбијени од стране Републичке комисије, а према медицинском налазу вантелесна оплодња је
једини начин да дођу до жељене трудноће.
Члан 3.
Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње може да оствари пар уз кумулативно испуњење
следећих услова:
1. да жена у моменту подношења захтева није навршила 44 године живота;
2. да има држављанство Републике Србије;
2. да има пребивалиште на територији Општине Рума у последњих годину дана;
3. да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено
осигурање (у даљем тексту РФЗО);
4. 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);
5. да је по одлуци Комисије пар укључен у поступак вантелесне оплодње.
Члан 4.
Правно на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу која се исплаћује из буџета може се
остварити за један покушај вантелесне оплодње.
Члан 5.
Захтев за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње подноси се Општинској
управи општине Рума, Одељењу за друштвене делатности (у даљем тексту: Одељење), путем
писарнице.
Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се следећи докази:
- фотокопије личних карата за пар;
- уверења о држављанству за пар;
- извод из матичне књиге венчаних или оверену изјаву два сведока да пар живи у ванбрачној
заједници;

- уверење ПУ Рума о пријави пребивалишта за оба партнера;
- фотокопија оверене здравствене књижице за жену;
- предрачун за трошкове вантелесне оплодње, издат од Здравствене установе која ће вршити
вантелесну оплодњу;
- потврду Републичког фонда за здравствено осигурање да су обављена три покушаја
вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Члан 6.
Поступак за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу води се по
одредбама Закона о општем управном 1 поступку.
О жалби на првостепено решење, у другом степену решава Општинско веће општине Рума.
Члан 7.
Испуњеност услова за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу утврђује
Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу (у даљем тексту: Комисија), коју именује
Председник општине, на мандатни е период од 4 године.
Комисија има 3 члана, и то 2 члана лекара - специјалиста гинекологије и 1 представника локалне
самоуправе.
Задатак Комисије је да, након разматрања приспелих захтева, утврди редослед првенства права
и да листу приоритета достави Одељењу.
Комисија ради на седницама, на основу Пословника о раду, који доноси на првој седници
Комисије.
Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде утврђује Председник општине.
Стручне и администратвино-техничке послове за Комисију врши Одељење за друштвене
делатности.
Лице задужено за обављање послова из претходног става учествује у раду Комисије, без права
одлучивања.
Члан 8.
Одељење за друштвене делатности, на основу листе приоритета коју је утврдила Комисија,
доноси решење о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.
Средства за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета Општине Рума утврђују се
највише до износа од 220.000,00 динара.
Средства из претходног става овог члана преносе се одговарајућој здравственој установи, на
основу решења о признавању права на накнаду трошкова које доноси Одељење, према
предрачуну из члана 5. став 2. алинеја 6. ове Одлуке.
Члан 9.
Здравствена установа је дужна да додељена средства користи искључиво за намену за коју су јој
додељена.
Доказ о наменском трошењу средстава је рачун здравствене установе о спроведеном поступку
вантелесне оплодње, који је дужна да достави Одељењу најкасније у року од 60 дана од
обављеног поступка вантелесне оплодње.
Уколико здравствена установа не достави доказ у року из претходног става, сматраће се да
средства нису наменски утрошена и покренуће се поступак за повраћај пренетих средстава,

увећаних за законску затезну камату.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина
Срема", а примењиваће се од 01.01.2017. године.
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