На основу члана2.3.5. и 6. Правилника о критеријумима за oстварење права
на
финансијску
помоћзавантелеснуоплодњубрачнимпаровима
у
2016.години("Службени гласник општине Пријепоље" бр.3/2016 ), Комисија за
остварење права на вантелесну оплодњу, дана15.04.2016. године донела је Одлуку
о упућивању
ЈАВНОГ ПОЗИВА
за једнократно финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
Ради подстицања наталитета на територији општине Пријепоље у 2016.-тој
години буџетом општине Пријепоље опредељено је 3.000.000,00 динара(до
300.000,00 динара по брачном пару),у циљу пружања финансијске помоћи за
вантелесну оплодњу .
Позивају се парови са територије општине Пријепоље који су у
поступкувантелесне оплодње да конкуришу за финансијску подршку.
Критеријуми за остварење права на финансијску помоћ за вантелесну
оплодњу су :
- да пар има држављанство Републике Србијe;
- да пар има пребивалиште на територији општине најмање годину дана пре дана
подношења захтева;
- да пар испуњава критеријуме које је прописала Републичка стручна
комисија Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења;
- да је пар, уколико је жена млађа од 40 година, искористио право на два
покушаја који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања.
Средства се исплаћују једнократно, у износу према профактури здравствене
установе која ће вршити вантелесну оплодњу.
Средства се преносе према могућностима буџета,а по редоследу подношења
захтева, с тим да приоритет има жена која у текућој години навршава 44 године
живота.
Ради остваривања права подносилац захтева доставља Комисији за
остварење права на вантелесну оплодњу следећу документацију:
1. извод из матичне књиге венчаних;
2. уверење о држављанству Републике Србије пара;
3. уверење о пребивалишту пара и фотокопије личних карти и оверене
здравствене књижице;
4. профактура здравствене установе, која ће вршити вантелесну оплодњу, о
висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње;
5. потврда Репбличког фонда за здравствено осигурање да пар испуњава
критеријуме прописане од стране Републичке стручне комисије
Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења;
6. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање да је пар
искористио право на два покушаја који се финансирају из средстава
обавезног здравственог осигурања, уколико је жена млађа од 40 година.

Уколико је жена старија од 40 година, овај доказ није потребно
подносити.
Одлуку о додели финансијске помоћи
на предлог Комисије доноси
Општинско веће, а уговор о регулисању међусобних права и обавеза закључује, у име
општине, председник Општине

Корисник додељених средстава је дужан да средства наменски користи.
Доказ о наменском коришћењу средстава је извештај надлежне установе,
који извештај је корисник средстава дужан доставити општини – Одељењу за
буџет и финансије у року од 6 месеци од дана завршетка процеса.
Уколико корисник средстава у року од 12 месеци од дана преноса средстава
не достави лекарски извештај са рачунима здравствене установе, сматраће се да
средства нису наменски утрошена, те је корисник средстава, у складу са
одредбама Правилника дужан да изврши повраћај неутрошених средстава, у
противном против истог ће се покренути поступак за повраћај средстава увећаних
за законску затезну камату.
Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања Јавног позива у
средствима јавног информисања и на сајту општине Пријепоље и траје до утрошка
новчаних средстава опредељених за финансирање вантелесне оплодње.
Пријаве се подносе на писарници Општинске управе Пријепоље, у
затвореној коверти са назнаком-" За Комисију за остварење права на вантелесну
оплодњу", или поштом на адресу:
Општина Пријепоље – Комисији за остваривање права навантелесну
оплодњу.31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1.
Ближе информације у вези Јавног позива могу се добити на телефон бр. 033 712
733 канцеларија број 28. Контакт особа Селма Сердаревић
Комисија за остварење права на вантелесну оплодњу

