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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

Секретаријат за здравство 

Краљице Марије 1 

расписује 

Јавни позив за подношење пријава за финансирање трошкова четвртог покушаја 

биомедицински потпомогнутог оплођења 

 

На седници Скупштине града Београда, 25. јула 2019. године, донета је Одлука о 

финансирању трошкова четвртог покушаја биомедицински потпомогнутог оплођења, која 

је објављена у „Службеном листу града Београда” број 60/2019. 

Наведеном Одлуком утврђују се ближи услови, начин и поступак остваривања права на 

финансирање трошкова поступка четвртог покушаја биомедицински потпомогнутог 

оплођења (у даљем тексту: БМПО), из средстава буџета Града Београда. 

 

Подносиоци пријаве: 

 

Право на финансирање трошкова четвртог покушаја биомедицински потпомогнутог 

оплођења (БМПО) имају пунолетна и пословна способна жена и мушкарац, а који воде 

заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични односи - супружници, 

односно ванбрачни партнери који су способни да врше родитељску дужност и у таквом су 

психосоцијалном стању на основу кога се оправдано може очекивати да ће бити способни 

да обављају родитељске дужности у складу са законом, у интересу детета. 

 

Прописани услови – парови морају да испуне следеће услове: 

 да је жена имала претходно три покушаја биомедицински потпомогнутог оплођења, 

без успеха;  

 да жена није рађала, односно да нема децу;    

 да на дан подношења пријаве, жена није навршила  45 година старости; 

 да имају држављанство Републике Србије, односно да је страни држављанин са 

сталним настањењем у Београду или да су избегла, односно интерно расељена и 

прогнана лица са Косова и Метохије;  

 да имају пребивалиште на територији града Београда најмање годину дана, пре дана 

подношења пријаве. 

Докази које је потребно поднети уз пријаву: 

 доказ о три безуспешна покушаја биомедицински потпомогнутог оплођења – 

потврда Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала за град Београд, 

или потврда здравствене установе у којој су обављени поступци БМПО, са пратећом 

документацијом и отпусним листама; 

 потписана изјава жене да није рађала, односно да нема деце (образац 2); 

 извод из матичне књиге рођених за жену (оригинал или оверена фотокопија); 

 извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), односно 

оверена изјава (образац 3), дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

да ванбрачни партнери остварују трајну заједницу живота; 

 потврда о пребивалишту за оба супружника/ванбрачна партнера; 
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 уверење о држављанству Републике Србије, за оба супружника/ванбрачна партнера 

(оригинал или оверена фотокопија), односно потврда о сталном настањењу у 

Републици Србији; 

 фотокопија нечиповане личне карте или очитане чиповане личне карте, за оба 

супружника/ванбрачна партнера, односно фотокопија пасоша за лица са сталним 

настањењем у Републици Србији; 

 доказ о висини прихода у просечном месечном износу, са потписаном изјавом  

супружника/ванбрачних партнера о приходима које породица остварује (образац 4), 

у складу са врстом прихода, на основу остварених прихода у три месеца која 

претходе месецу у коме је поднета пријава, за оба партнера, у складу са чланом 5. и 

чланом 6. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 

113/2017 и 50/2018), и то: приходи који подлежу опорезивању према закону којим се 

уређује порез на доходак грађана, и приходи остварени од: пензија и инвалиднина 

остварених у земљи и иностранству; примања по прописима о правима ратних 

инвалида; сродника који имају законску обавезу издржавања; отпремнина у случају 

престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских или 

организационих промена и накнада по основу социјалних програма остварених у 

години дана пре подношења пријаве; накнада за време незапослености; 

реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години дана пре подношења 

пријаве; примања од рада код страног послодавца у иностранству.  

У приходе породице рачунају се и приходи од пољопривредне делатности са 

имовине на којој чланови заједничког домаћинства живе, коју су стекли или је 

користе на основу уговора или договора, без обзира да ли је извршена њена укњижба 

односно закључен одговарајући правни посао. 

У приходе не урачунавају се накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, накнаде 

трошкова за време проведено на службеним путовањима у земљи и иностранству, 

отпремнине при одласку у пензију, солидарна помоћ, јубиларне награде и помоћи у 

случају смрти корисника или чланова његовог домаћинства, као и примања и 

приходи који се према закону којим се уређује социјална заштита на узимају у обзир 

приликом утврђивања права на новчану социјалну помоћ.  

 потписана изјава супружника/ванбрачних партнера о давању пристанка за обраду и 

прикупљање података о личности, у току спровођења поступка ВТО – четврти 

покушај (БМПО)- образац 5. 

Критеријуми на основу којих Комисија врши рангирање: 

1) године старости жене – 70 бодова 

- жена која има највећи број година (године и месеци се своде на дане) добија 70 

бодова, а остале се вреднују по формули: број бодова = број година  конкретне 

жене/највећи број година жене (године се своде на дане) x 70; 

2) заједнички просек прихода пара у последња три месеца -30 бодова 

- пар са најнижим заједничким просеком прихода добија - 30 бодова, а остали се 

вреднују по формули:  број бодова = најнижа вредност заједничког просека 

прихода пара / вредност заједничког просека прихода конкретног пара x 30. 

У случају да парови по оба критеријума остваре исти број бодова, предност ће имати пар 

који је на основу бодовања по критеријуму одређеним  тачком 1) остварио већи број бодова 

(године старости жене).  
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Након рангирања поднетих пријава, Комисија сачињава Предлог листе првенства и 

објављује Предлог листе првенства на званичној интернет страници Града Београда, у 

року од двадесет (20) дана од истека рока за подношење пријава. 

На предлог листе првенства, подносилац пријаве може уложити писани приговор у року од 

пет (5) дана  од дана објављивања Предлога листе првенства. 

О поднетим приговорима, Комисија за рангирање пријава је дужна да одлучи у року од 

петнаест (15) дана од дана истека рока за подношење приговора, да утврди Коначну листу 

првенства коју објављује на званичној интернет страници Града Београда и да је са 

извештајем достави руководиоцу Секретаријату за здравство. 

Пријаве се подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, на адресу: Град 

Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за здравство, Краљице Марије 1 

(писарница III спрат), до 7.10.2019. године до 15:30 часова са назнаком:  

  

„ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЧЕТВРТОГ ПОКУШАЈА 

БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА” 

 

- НЕ ОТВАРАТИ-  

 

На полеђини коверте обавезно написати име и презиме, као и адресу подносиоца пријаве.  

Свака пријава која доспе након рока одређеног у јавном позиву, без обзира на начин 

достављања, сматраће се неблаговременом и неће се разматрати. По окончању поступка 

неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве.  

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је 

наведена у јавном позиву и неће бити рангирана. 

Рок за пријаву на Јавни позив за подношење пријава за финансирање трошкова четвртог 

покушаја биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) је петнаест (15) дана од дана 

објављивања, у истом дану, јавног позива, у најмање једним дневним новинама и на 

званичној интернет страници града Београда.  

Потребна документација (Пријава и Обрасци), који су саставни део пријаве, као и Упутство 

за подношење пријаве за финансирање трошкова четвртог покушаја биомедицински 

потпомогнутог оплођења, преузимају се са званичне интернет странице Града Београда 

www.beograd.rs. 

Додатне информације и појашњења могу се добити на интернет страници Града Београда 

www.beograd.rs или електронским путем на адресу bmpo@beograd.gov.rs. 

http://www.beograd.rs/
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