
 
 

УПУТСТВО ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПОСТУПКА 

БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА (БМПО) ЗА ПАРОВЕ СА 

ЈЕДНИМ ДЕТЕТОМ 

 

 

 

Поступак биомедицински потпомогнутог оплођења 

 

Под поступком БМПО, подразумевају се све активности које имају за циљ 

остваривање трудноће.   

Поступак БМПО обухвата: 

- прегледе и припрему пацијената за поступак БМПО; 

- стимулацију овулације; 

- мониторинг циклуса (уз прегледе и одређивање нивоа хормона); 

- аспирацију фоликула; 

- култивацију ембриона; 

- ембриотрансфер; 

- ултразвучни преглед четири недеље после ембриотрансфера у циљу еваулације 

успешности пружених услуга 

- замрзавање ембриона  

Комисија за рангирање пријава за финансирање трошкова поступка БМПО  

 

Руководилац Секретаријата за здравство образује Комисију  за рангирање пријава за 

финансирање  трошкова поступка БМПО за парове супружнике/ванбрачне партнере са 

једним дететом, по одредбама Одлуке  о условима, начину и поступку за остваривање права 

на финансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за 

парове са једним дететом  (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија предузима све радње у спровођењу поступка БМПО: 

 - прегледа благовремено пристигле пријаве; 

- врши оцену испуњености услова за остваривање права у складу са одредбама ове 

одлуке; 

- врши рангирање поднетих пријава; 



    -   утврђује предлог листе првенстава у остваривању права на финансирање трошкова 

поступка БМПО;  

- одлучује о приговорима поднетим на Предлог листе првенства; 

- утврђује Коначну листу првенства. 

 

 Комисија је дужна да у свом раду приликом спровођења поступка јавног позива и 

обраде података из пријаве поступа у складу са прописима којима се уређује заштита 

података о личности.   

У току целог поступка -   поступак БМПО, подаци о личности користе се искључиво 

ради остваривања права у том поступку, а како је прописана заштита истих,  нарочито 

осетљивих – здравствено стање, то их  друга лица не могу разгледати. 

 

 Критеријуми на основу којих се врши рангирање  

 

 Критеријуми на основу којих Комисија врши рангирање и који се бодују са највише 100 

бодова су следећи:  

 

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 x 70. 

 

2) Трајање секундарног стерилитета-30 бодова 

- трајање секундарног стерилитета – од 4 до 5 година – 10 бодова, од 6 до 7 година-

20 бодова,  за више од 8 година - 30 бодова. 

  

 Године старости жене - жена до краја календарске године у којој се подноси пријава, 

навршава 42 године живота, односно да у тој години није старија од 42 године, односно на 

дан подношења пријаве жена није навршила 43 године живота. 

  

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

имати пар који је на основу бодовања по критеријуму – године старости жене, остварио 

већи број бодова. 

   

 Обавезна документација 

 

Надлежни орган на основу сагласности Подносилаца пријаве прибавља по службеној 

дужности податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,  у   складу са 

чланом 103.  тачка 1. а у вези са чланом 9. тачка 3.  Закона о општем управном поступку  

(„Сл. гласник РС“, 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) ( Образац број 5). У случају 

да Подносиоци пријаве не доставе тражене доказе о којима се води службена евиденција ( 

-  извод из матичне књиге рођених за жену, извод из матичне књиге венчаних, извод из 

матичне књиге рођених за дете, уверење Полицијске управе за град Београд, о пријави 

пребивалишта за оба  партнера и уверења о држављанству Републике Србије, за оба 

партнера), а не дају сагласност органу да исте прибави по службеној дужности (Образац бр. 

5) пријава ће се сматрати непотпуном.  



 

 

Рок и начин достављања пријава 

 

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, закључно са 17.09.2021. године,  у току радног времена писарнице 

од 7:30 до 15:30 часова, са назнаком:  

  

„ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА 

ПОСТУПКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА (БМПО)“ ЗА 

ПАРОВЕ СА ЈЕДНИМ ДЕТЕТОМ  

                                                - НЕ ОТВАРАТИ-  
  

На полеђини коверте обавезно навести име и презиме, као и адресу подносиоца 

пријаве.  

 

Потребна документација  - пријава и обрасци који су саставни део пријаве, преузимају се са 

званичне интернет странице града Београда www.beograd.rs. 

 

Рок за пријаву на Јавни позив за подношење пријава за остваривање права на  

финансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) 

за парове са једним дететом  је  петнаест (15) дана од дана објављивања на званичној 

интернет страници града Београда.  

 

Рангирање пријава 

Након рангирања поднетих пријава, Комисија објављује Предлог листе првенства на 

званичној интернет страници града Београда.     

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

8 дана од дана објављивања. 

Комисија је дужна да одлучи о поднетим приговорима у року од 15 дана од дана 

истека рока за подношење приговора.  

Након истека рока за одлучивање по приговорима, Комисија је дужна да Коначну 

листу првенства објави на званичној интернет страници града Београда.  

   На основу Коначне листе првенства,  најкасније у року од 30 дана, решењем се 

одлучује  о остваривању права пара на финансирање трошкова поступка БМПО, за парове 

са једним дететом, из буџета града Београда. 

 

   Парови који су остварили право на финансирање поступка БМПО 

  Поступци БМПО, за парове који су остварили право на финансирање, обавиће се 

у  здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, са седиштем на 

територији града Београдa, које имају дозволу Министарства здравља за обављање 

поступка БМПО.  

Ради пружања услуге БПМО, по закључењу уговора, са здравственим установама из 

Плана мреже здравствених установа, са седиштем на територији града Београдa, које имају 

дозволу Министарства здравља за обављање поступка БМПО, Секретаријат за здравство ће 

http://www.beograd.rs/


тим установама доставити у писаној форми јединствену листу пацијената, односно парова 

(супружници, ванбрачни партнери), који су по пријави на Јавни позив за подношење 

пријаве за остваривање права на финансирање трошкова поступка БМПО, за родитеље – 

супружнике/ванбрачне партнере  са једним дететом, решењем Секретаријата за здравство, 

остварили право на финансирање трошкова поступка БМПО, из буџета града Београда. 

 

    У случају добровољног одустанка пара на финансирање трошкова поступка 

БМПО, у току целог поступка,  или неиспуњавања услова по одлуци Комисије овлашћене 

здравствене установе, Секретаријат за здравство ће следећем пару са Коначне листе 

првенства, издати решење о остваривању права  на финансирање трошкова  поступка 

БМПО, из буџета града Београда.  

 

   Трошкови поступка БМПО садрже: цену здравствених услуга у оквиру БМПО 

поступка, неопходних лекова, потрошног и санитетског материјала, евентуалних 

допунских анализа и дијагностике, замрзавања ембриона, као и саме оплодње и накнаде 

за рад. 

 

  Сходно опредељеним средствима из буџета града Београда за 2021. годину, 

финансираће се поступци биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за највише 

до 100 (сто) парова са једним дететом, на терет позиција у буџету града Београда за 2021. 

годину, у складу са Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину 

(„Сл. лист града Београда“ бр.  137/20,14/21 и 39/21), и Финансијским планом директног 

корисника буџета града Београда, носиоца раздела 14 у буџету – Секретаријат за здравство 

за 2021. годину. 

  
 


