РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Српске", бр. 97/16) и члана 79. Статута општине Шамац (,,Службени
гласник општине Шамац", бр.03/14), начелник општине Шамац, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици општине Шамац
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују услови и поступак за додјелу једнократне новчане
помоћи женама у вези планирања породице, за суфинансирање трошкова једне
процедуре асистиране репродукције-вантјелесне оплодње.
Члан 2.
Право на додјелу једнократне новчане помоћи из члана 1. може се остварити ако су
испуњени сљедећи услови:
- да жена нема навршене 42. године живота и више;
- да има пребивалиште на подручју општине Шамац у непрекидном трајању дужем од
једне године прије подношења пријаве на јавни конкурс;
- да јој је у вези са планирањем породице, признато право на двије процедуре
асистиране репродукције на терет средстава Фонда здравственог осигурања Рeпублике
Српске, а да исте нису успјеле.
Члан 3.
Општина ће суфинансирати трошкове једне процедуре асистиране репродукције вантјелесне оплодње у износу од 2.500 КМ, а расподјела средстава ће се вршити путем
јавног конкурса.
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Члан 4.
Уз пријаву на јавни конкурс за додјелу једнократне новчане помоћи потребно је
приложити сљедеће исправе:
- увјерење о пребивалишту,
- Рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске којим су признате двије
процедуре асистиране репродукције- вантјелесне оплодње,
- медицински налаз (не старији од 6 мјесеци) којим се доказује оправдана потреба за
процедуру асистиране репродукције - вантјелесне оплодње и медицинску
документацију о претходно проведеним процедурама вантјелесне оплодње,
- фотокопију личне карте и жиро рачуна.
Члан 5.
О пријави за реализацију права из члана 1. овог Правилника одлучује Комисија за
додјелу једнократне новчане помоћи за подршку пронаталитетној политици општине
Шамац, коју именује начелник општине.
Члан 6.
Комисија ће пријаве бодовати на основу следећих критерија и утврдити Ранг – листу.
1. Број бодова по основу типа стерилитета
а) примарни стерилитет - 1 бод
б) секундарни стерилитет - 2 бода
2. Број бодова по основу броја покушаја трудноћа поступком вантјелесне оплодње
а) два покушаја - 1 бод
б) више од два покушаја - 2 бода
3. Број бодова по основу (не) запослености
а) брачни пар запослен - 1 бод
б) једно лице незапослено - 2 бода
в) брачни пар без запослења - 3 бода
4. Број бодова по основу година старости
а) од 40 година живота до 41 година живота - 7 бодова
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б) од 36 година живота до 39 година живота - 5 бодова
в) од 32 године живота и мање до 35 година живота - 3 бода
У случају да пријављени кандидати имају исти број бодова, Комисија ће предност дати
женама старије животне доби, женама које се дуже вријеме лијече од стерилитета и
имају доказе о проведеним процедурама вантјелесне оплодње и лицима која су се овим
поводом више пута пријављивала на јавни конкурс.
Члан 7.
На основу приједлога Комисије, рјешење о додјели новчане помоћи доноси начелник
Службе за друштвене дјелатности.
Члан 8.
Кандидат који сматра да су му повријеђена права прописана овим Правилником, има
право поднијети жалбу начелнику општине у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Одлука начелника општине о жалби је коначна.
Члан 9.
Кандидат чији је захтјев позитивно рјешен дужан је Служби за друштвене дјелатности
доставити извјештај и доказе да су буџетска средства утрошена за наведену намјену, у
року од 12 мјесеци од уплате истих, у супротном, дужан је вратити добијена средства у
року од 8 дана по пријему обавјештења од стране општине.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Шамац“.

Број: 01-022-140/2017
Датум: 12.05.2017.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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