
ПРИЈЕДЛОГ 

 

       На основу члана 39. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 9. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 106/09, 44/15), члана 35. став 2. тачка 9. и 

члана 76. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), 

Скупштина Града Добој је на сједници одржаној        .07. 2020.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

 

о суфинансирању трошкова  биомедицински потпомогнуте оплодње 

за подршку пронаталитетној политици Града Добој 

 

I 

      Овом Одлуком одобрава се суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински 

потпомогнуте оплодње жени, у вези са планирањем породице – брачним паровима, у износу 

од 4.000,00 (четири хиљаде) КМ, за подршку пронаталитетној политици Града Добој. 

 

 

II 

      Средства за суфинансирање трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње 

обезбјеђују се у буџету Града Добој.  

 

      Средства за суфинасирање трошкова  биће  уплаћена  на рачун установе која врши 

биомедицински потпомогнуту оплодњу. 

     Поступак суфинансирања извршиће се путем јавног конкурса који се за текућу годину 

објављује у првом кварталу и остаје отворен до 30. новембра или до утрошка буџетом 

планираних средстава  а у сарадњи са Удружењем породица са проблемом стерилитета 

„Нови живот“ Добој. 

 

                                                                           III 

        Право на суфинансирање трошкова из тачке I имају жене, а у вези са планирањем 

породице,  које испуњавају сљедеће основне услове: 

- имају пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању у посљедње  2. 

године; 

- имају до навршених 48. година и 364. дана до пријаве на конкурс; 

 

 

                                                                          IV 

       Посебни и додатни услови и критерији суфинансирања као и поступак додјеле 

средстава  уредиће се Правилником о додјели средстава за подршку  пронаталитетној 

политици на подручју Града Добој. 

 



 

V 

 

 Овлашћује се Градоначелник Града Добој да у сврху реализације ове Одлуке: 

 

- донесе Правилник о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици    

Града Добој, 

- именује Комисију за провођење јавног конкурса за суфинансирање трошкова 

биомедицински потпомогнуте оплодње и   распише Јавни конкурс и 

- закључи Споразум са Удружењем породица са проблемом стерилитета „Нови 

живот“ из Добоја. 

 

 

VI 

 

      Ова Одлука, усљед оправдане подршке пронаталитетној политици  Града Добој, ступа 

на снагу даном доношења а објавиће се  у „Службеном гласнику Града  Добој“. 

 

Број: 01-013-        /20                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:     . јули 2020. године                                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА ДОБОЈ 

                                                                                                             Милош Букејловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Одлуке о суфинансирању трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње 

 

 

        Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама сљедећих позитивних 

прописа: члана 39. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16, 36/19), а у вези са чланом 9. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 106/09, 44/15), члана 35. став 2. тачка 9.  и члана 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. Пословника 

о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), којим 

одредбама је скупштинама општина и/или градова, односно Скупштини Града Добој 

додијељена надлежност за доношење одлука у области здравствене заштите. 

 

Одлуком о суфинансирању трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње уређено је 

сљедеће: 

- одредбама тачке I Одлуке уређена је намјена, сврха и висина трошкова 

суфинансирања 

- одредбама тачке II Одлуке утврђени су извори суфинансирања 

- одредбама тачке III Одлуке утврђени су основни услови и основна ограничења 

суфинансирања 

- одредбама тачке IV Одлуке уређен је поступак реализације Одлуке 

- одредбама тачке V Одлуке Градоначелник је овлашћен да предузима даље радње на 

реализацији Одлуке 

- одредбама тачке VI  Одлуке утврђено је ступање на снагу исте. 

 

        Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у потреби Града да се активно укључи у 

пронаталитетну политику и спријечи пад природног прираштаја на подручју Републике 

Српске, односно Града Добој. 

 

   

           ОБРАЂИВАЧ                                                                              ПРЕДЛАГАЧ 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА                                                    ГРАДОНАЧЕЛИК 
 


