
На основу члана 11.  став 3. Закона о финансијској подршци породици са 
децом („Сл. гласник РС“ број 113/2017 и 50/2018) и члана 39. Статута општине 
Ариље (Сл. гласник опшрине Ариље, број 6/08, 6/10 и 5/14) Скупштинa општине 
Ариље,  на 23. седници одржаној 27. 12. 2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета 
Општине Ариље 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се шира права у односу на права из обавезног 
здравственог осигурања, у циљу подршке рађању и укључивања већег броја 
парова у поступак вантелесне оплодње. 

Одлуком се уређују услови, критеријуми, начин и поступак за остварење 
права на накнаду трошкова вантелесне оплодње на терет буџета Општина Ариље. 

Члан 2. 

Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу пар може да оствари у 
случају да су комулативно испуњени следећи услови: 

1. Да се ради о држављанима Републике Србије, 

2. Да пар има пребивалиште на територији Општине Ариље, најкраће 
годину дана пре подношења захтева, 

3. Да жена у моменту подношења захтева није старија од 42 године, 

 Члан 4. 

Висина финансијске помоћи износи до 200.000,00 динара, по пару и 
исплаћују се једнократно, у износу према рачуну здравствене установе која је 
спровела поступак вантелесне оплодње.                                                                                

Члан 5. 

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
пар подноси Општинској управи Општине Ариље, уз следеће доказе: 

1. Фотокопије личних карата/очитане личне карте, 

2. Фотокопије здравествене књижице, 

3. Извештај здравствене установе да је пар укључен у поступак вантелесне 
оплодње, 

4. Рачун здравствене установе за настале трошкове за извршени поступак 
вантелесне оплодње. 

 

 



Члан 6.  

 Испуњеност услова за остваривање права на надокнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу утврђује посебна Комисија коју именује решењем председник 
Општине Ариље. 

 Комисија има  председника и четири члана. 

 Задатак Комисије је да размотри приспеле захтеве и изда писано мишљење 
Општинској управи у погледу испуњености услова за остваривање права. 

Члан 7.  

 Општинска управа, на основу писаног мишљења Комисије за остваривање 
права на вантелесну оплодњу, припрема предлог решења и упућује га 
председнику Општине на разматрање. 

Члан 8.  

 О праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу одлучује Председник 
Општине ,на основу кога са корисницима средстава закључује уговор. 

Члан 9.  

 По жалби на решење о правима из ове Одлуке, решава Општинско веће 
општине Ариље. 

Члан 10. 

 Средства за остваривње права, сходно овој Одлуци, обезбеђује се у буџету 
Општина Ариље. 

Члан 11. 

 На основу уговора Председника Општине Ариље и корисника врши се 
пренос средстава кориснику, према рачуну из члана 5. став 1. тачка 4. ове Одлуке. 

Члан 12. 

 Средства која се одобравају пару по основу уговора из члана 11. строго су 
наменска и не смеју се користити у друге сврхе, сем за плаћање трошкова 
вантелесне оплодње. 

 У том смислу, неопходно је да корисник достави општини Ариље доказе о 
наменском утрошку и то: 

 1. Рачун/фактуру здравствене установе о извршеној услузи вантелесне 
оплодње, 

 Уколико корисник не достави прописан доказ о наменском утрошку 
средстава или не изврши добровољно пријаву и повраћај неутрошених средстава, 
сматраће се да су средства ненаменски утрошена и  према кориснику ће се 
покренути поступак повраћај пренетих, односно неутрошених средстава, увећаних 
за законску затезну камату. 

  

 



Члан 13.  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ариље“. 

 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број 021-3/18, дана 27. 12. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине Општине, 

                                                                                               Драгиша Терзић 


