
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                                                                                

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, на 11. редовној сједници, одржаној 

26.12.2017. године, доноси:  

П Р А В И Л Н И К 

о додјели једнократне новчане помоћи 

за вантјелесну оплодњу 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови и поступак за додјелу једнократне новчане 

помоћи лицима у вези планирања породице, за суфинансирање трошкова једне процедуре 

асистиране репродукције (вантјелесне оплодње). 

Члан 2. 

Захтјеве за додјелу једнократних новчаних помоћи за суфинансирање трошкова 

једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње) рјешаваће комисија, 

састављена од три члана, коју ће именовати начелник општине Станари. 

Члан 3. 

Право на додјелу једнократне новчане помоћи могу остварити лица којима је, у 

вези са планирањем породице, признато право на једну процедуру асистиране 

репродукције на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а испуњавају сљедеће 

услове: 

 да имају пријављено пребивалиште на подручју општине Станари најмање 

годину дана, 

 женама до 38 година старости, уколико им је неуспјела процедура 

асистиране репродукције (вантјелесне оплодње), призната од Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске тј. није дошло до трудноће, 

општина ће признати трошкове једне наведене процедуре, 

 женама од 38 до 40 година старости којима Фонд здравственог осигурања 

РС признаје 50% једне процедуре асистиране репродукције, општина ће 

признати трошкове у висини од 50% цијене коштања једне наведене 

процедуре, 

 женама од 40 до 42 године старости којима Фонд здравственог осигурања 

РС признаје 30% једне процедуре асистиране репродукције, општина ће 



признати трошкове у висини од 70% цијене коштања једне наведене 

процедуре. 

Члан 4. 

Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи прилаже се сљедећа 

документација: 

 увјерење о држављанству Републике Српске, 

 фотокопија личне карте, 

 увјерење о пребивалишту са подацима о свим адресама које се воде у 

евиденцији пребивалишта, (образац ПБ4А), 

 медицинска документација (не старија од 6 мјесеци) којом се доказује 

оправдана потреба за процедуру асистиране репродукције (вантјелесне 

оплодње), 

 рјешење Фонда здравственог осигурања Републике Српске којим се иста  

признаје и 

 фотокопија жиро-рачуна (уколико је отворен у банци).  

 

 Сви документи који се достављају морају бити оригинали или овјерене фотокопије. 

 

Члан 5. 

Једнократна новчана помоћ се може додијелити највише једанпут, с тим да укупан 

износ додијељене новчане помоћи не може износити више од 4.500,00 КМ у текућој 

години у којој се подноси захтјев. 

Комисија ће предност дати женама старије животне доби и лицима која се први пут 

обраћају писменим захтјевом. 

Члан 6. 

На приједлог комисије доноси се рјешење, примјеном одредаба закона којим се 

уређује општи управни поступак.  

На основу рјешења о оствареном праву, Општинска управа Станари – Одјељење за 

привреду и финансије врши уплату оствареног износа новчаних средстава на текући рачун 

корисника права или путем поште. 

О жалби против приједлога - рјешења комисије рјешава начелник општине. 

Против коначног рјешења начелника општине може се покренути управни спор, у 

складу са законом. 

 

 



Члан 7. 

Корисник права, у случају позитивног рјешавања захтјева, обавезује се да комисији 

достави доказ да су наведена средства намјенски утрошена по завршетку процедуре 

асистиране репродукције. 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

Број: 01-020-169/17      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ   

Датум: 26.12.2017. године     _____________________________ 

           Остоја Стевановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


