
На основу члана 26. став 1. и 2. Закона о лечењу неплодности поступцима 

биомедицински потпомогнутог оплођења ("Службени гласник РС", бр. 

72/09), члана 15, 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 

управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/14) и члана 6. Покрајинске 

скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински 

потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете ("Службени 

лист АПВ", бр. 42/14), Покрајински секретар за здравство, социјалну 

политику и демографију, доноси 

Правилник о ближим условима, 

критеријумима, начину и поступку 

остваривања права на суфинансирање 

трошкова за биомедицински 

потпомогнуто оплођење за друго, треће 

и свако наредно дете 

Правилник је објављен у "Службеном листу 

АПВ", бр. 48/2014 од 19.11.2014. године, а 

ступио је на снагу 27.11.2014. 

I Уводне одредбе  

Члан 1. 

Овим Правилником одређују се ближи услови, критеријуми, начин и 

поступак за остваривање права на суфинансирање трошкова за 

биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете 

(у даљем тексту: БМПО). 

II Услови, критеријуми, начин и поступак за 

остваривање права на суфинансирање трошкова за 

биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, 

треће и свако наредно дете  

Члан 2. 

Право на суфинансирање трошкова за БМПО за друго, треће и свако 

наредно дете може да оствари породица (парови) за услуге које се пружају у 

здравственим установама које имају дозволу од стране здравствене 



инспекције Министарства здравља Републике Србије за обављање поступака 

БМПО, а то су: 

1. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И 

АКУШЕРСТВО, БЕОГРАД, Вишеградска 26, 

2. ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА "НАРОДНИ ФРОНТ", 

БЕОГРАД, Краљице Наталије 62, 

3. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ 

И АКУШЕРСТВО, НОВИ САД, Бранимира Ћосића 37, 

4. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ, КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И 

АКУШЕРСТВО, НИШ, Булевар др Зорана Ђинђића 48, 

5. ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО, СЛУЖБА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И 

АКУШЕРСТВО, ВАЉЕВО, Обрена Николића 5, 

6. СПЕЦИЈАЛНА ГИНЕКОЛОШКА БОЛНИЦА "ГЕНЕСИС", НОВИ 

САД, Уроша Предића 4, 

7. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ "ПЕРИНАТАЛ", 

НОВИ САД, Илије Огњановића 10, 

8. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ "ЈЕВРЕМОВА", 

БЕОГРАД, Господар Јованова 51, 

9. СПЕЦИЈАЛНА ГИНЕКОЛОШКА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ 

СТЕРИЛИТЕТА "ИНТЕРМЕДИЦУС БИС", НОВИ БЕОГРАД, Булевар др 

Зорана Ђинђића 45, 

10. СПЕЦИЈАЛНА ГИНЕКОЛОШКА БОЛНИЦА "ИВАНОВИЋ", 

БЕОГРАД, Краља Бодина 6, 

11. СПЕЦИЈАЛНА ГИНЕКОЛОШКА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ 

СТЕРИЛИТЕТА "БЕОГРАД", БЕОГРАД, Господар Јованова 54, 

12. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ СТЕРИЛИТЕТА "СПЕБО 

МЕДИЦАЛ", ЛЕСКОВАЦ, Норвежанска 16, 

13. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА "КОВАЧЕВИЋ 2772", БЕОГРАД, 

Кумодрашка 76/е, 

14. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ СТЕРИЛИТЕТА 

"НИКОЛОВ", КРАГУЈЕВАЦ, Јанка Веселиновића 93. 

Право из става 1. овог члана могу да остваре брачни, односно ванбрачни 

партнери који имају најмање једно живо заједничко дете или дете које 

припада једном од партнера и када пацијенткиња нема више од 44 године 

старости. 

Члан 3. 

Брачни, односно ванбрачни партнери јављају се код свог изабраног 

гинеколога ради добијања упута за Стручну комисију за вантелесну оплодњу 

Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине. 

Брачни, односно ванбрачни партнери се јављају са упутом и свим 

прикупљеним налазима Стручној комисији за вантелесну оплодњу Клинике 

за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине код које заказују 

термин путем интернета на адресу vto.gakns@kcv.rs или телефонским путем. 

За ову комисију потребно је следеће: 

a) Комплетна медицинска документација о лечењу секундарног 

стерилитета до сада што подразумева гинеколошке и лабораторијске налазе, 

налазе ХСГ снимања, спермограма, хормонског статуса, отпусних листа свих 



оперативних процедура до сада за оба партнера, затим отпусне листе свих 

инсеминација или вантелесних оплодњи до сада; 

b) Хормонски статус женског партнера не старији од 3 месеца, а урађених 

2-5-ти дан менструалног циклуса и то анализа следећих хормона: ФСХ, ЛХ, 

естрадиол, АМХ, ТсХ, ФТ4, ФТ3, антиТПО и пролактин; 

c) Лабораторијске анализе из крви не старије од 2 месеца за оба партнера: 

Комплетна крвна слика, седиментација, шећер у крви, АПТ, ПТ, хепатограм 

и урин; 

d) Налази брисева женског партнера не старији од 2 месеца и то бриса на 

степен вагиналне чистоће ВС, налаз цервикалног бриса на бактериолошки 

преглед и антибиограм и налаз на chlamidiu (налази могу бити позитивни и 

Комисија ће ординирати адекватну терапију); 

e) Налаз спермограма и спермокултуре мушког партнера не старији од 2 

месеца (спермокултура може бити позитивна, Комисија ће ординирати 

терапију). 

Члан 4. 

Стручна комисија за вантелесну оплодњу Клинике за гинекологију и 

акушерство Клиничког центра Војводине на основу прегледа медицинске 

документације доноси позитиван или негативан извештај о поступку БМПО 

у зависности од испуњености услова за добијање другог, трећег и сваког 

наредног детета. 

Члан 5. 

Захтев за остваривање права на суфинансирање трошкова за БМПО за 

друго, треће и свако наредно дете са свом неопходном документацијом 

предаје се на писарници Покрајинске владе АПВ или се шаље писменим 

путем на адресу: Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 

и демографију са назнаком за Комисију за БМПО (у даљем тексту: 

Комисија), Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

Уз захтев, Комисији је потребно доставити: 

a) уверење за оба партнера о месту пребивалишта на територији АП 

Војводине најмање годину дана до дана позитивног мишљења Стручне 

комисије за вантелесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство 

Клиничког центра Војводине у Новом Саду, издата од надлежног МУП-а; 

b) извод-изводе из матичне књиге рођених за живу децу (не старије од 

шест месеци); 

c) фотокопије личних карата оба партнера; 

d) д) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну оплодњу 

Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у 

Новом Саду; 

e) тачна адреса пребивалишта подносиоца захтева; 

f) фотокопија или потврда од банке или поште о тачном броју текућег 

рачуна једног од партнера на који ће бити уплаћена новчана средства у 

износу од 200.000,00 динара. 

Члан 6. 



Комисија након разматрања захтева сачињава предлог за доделу средстава 

за суфинансирање трошкова за БМПО за друго, треће и свако наредно дете и 

доставља га покрајинском секретару надлежном за послове здравства који 

решењем одлучује о додели средстава. 

Решење покрајинског секретара из става 1. овог члана је коначно, и против 

овог решења се може покренути управни спор код Управног суда. 

Члан 7. 

По добијању позитивног решења о додели средстава, брачни, односно 

ванбрачни партнери одлазе у изабрану здравствену установу, државну или 

приватну која се налази на листи установа за обављање поступака БМПО. 

Члан 8. 

Брачни, односно ванбрачни партнери су у обавези да у року од месец дана 

од завршеног поступка БМПО у изабраној здравственој установи писменим 

путем доставе Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику 

и демографију отпусну листу о завршеном поступку БМПО као и рачуне о 

уплати средстава за трошкове процедуре и лекова за БМПО у износу 

средстава која су уплаћена на рачун неплодног пара како би правдали овај 

поступак. 

Члан 9. 

Брачни, односно ванбрачни партнери су у обавези да писменим путем 

обавесте изабрану здравствену установу о исходу завршеног поступка 

БМПО најкасније у року од 30 дана. Уколико је поступак успешно завршен, 

брачни, односно ванбрачни партнери су дужни да најкасније месец дана од 

дана порођаја или побачаја такође писменим путем обавесте изабрану 

установу и Покрајински секретаријат. 

Члан 10. 

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 

покренуће поступак пред надлежним судом против брачних, односно 

ванбрачних партнера уколико на време не доставе тражену документацију 

Секретаријату. 

Члан 11. 

Брачни, односно ванбрачни партнери могу да се информишу о условима, 

критеријумима, начину и поступку за остваривање права на суфинансирање 

трошкова за БМПО за друго, треће и свако наредно дете путем говорне 

поште 021/487-4333 Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 

политику и демографију. 

Све ове информације су такође постављене на званичној интернет 

презентацији Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 

демографију - www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и званичној страници на 

Facebooku - www.facebook.com/pszazdravstvo. 



Члан 12. 

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 

ће након доношења позитивног решења о додели средстава извршити пренос 

средстава подносиоцу захтева у складу са ликвидним могућностима буџета 

АП Војводине. 

Члан 13. 

Евиденцију корисника права на суфинансирање трошкова за БМПО за 

друго, треће и свако наредно дете као и контролу наменских средстава из 

овог Правилника вршиће Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 

политику и демографију. 

Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу АП Војводине". 

Број: 129-50-21/2014-03 

Нови Сад, 

Покрајински секретар 

Проф. др Весна Копитовић, с.р. 


