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                      ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
- СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА 
 ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ БРАЧНИХ И ВАНБРАЧНИХ ПАРОВА 

 
 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ЖЕНЕ: 
 

Име, име оца и презиме __________________________________________________ 
 

ЈМБГ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Адреса _________________________________________________________________ 

 
Држављанство __________________________________________________________ 

 
 

   ЛИЧНИ ПОДАЦИ МУШКАРЦА: 
 

Име, име оца и презиме __________________________________________________ 
 

ЈМБГ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Адреса _________________________________________________________________ 

 
Држављанство __________________________________________________________ 

 
 

 
 
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ: 

 
 Фотокопије личних карти (за оба родитеља); 
 Уверења о пребивалишту (за оба родитеља);  
 Уверења о држављанству (за оба родитеља); 
 Извод из матичне књиге венчаних; 
 Фактура или профактура овлашћене здравствене установе о трошковима поступка 

вантелесне оплодње; 
 Оверена фотокопија картице текућег рачуна. 

 
 

ТАКСЕ: Захтев је ослобођен таксе 
 
                    ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
 
                  _________________________________ 
              (име и презиме) 

            ЈМБГ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
            Адреса ________________________________ 



                        Тел. ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
НАЗИВ УСЛУГЕ 
 
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА  ВАНТЕЛЕСНЕ 
ОПЛОДЊЕ БРАЧНИХ И ВАНБРАЧНИХ ПАРОВА 
 
ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
ОПИС УСЛУГЕ 
 

Доношење решења за остваривање права на субвенционисање трошкова вантелесне оплодње 
брачних и ванбрачних парова (Захтев за остваривање права на на субвенционисање трошкова 
вантелесне оплодње брачних и ванбрачних парова) 

 
ГДЕ И КАКО 
 

Захтев за остваривање права на на субвенционисање трошкова вантелесне оплодње брачних и 
ванбрачних парова подноси се СЛУЖБИ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈИ ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, канцеларија бр.3.(информације на број 036/201-222, 036/601-223), или на мејл 
dz@vrnjackabanja.gov.rs., који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана 
подношења уредног захтева, односно 60 дана ако је захтев непотпун. 
 
УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ 
 

 Фотокопије личних карти (за оба родитеља); 
 Уверења о пребивалишту (за оба родитеља);  
 Уверења о држављанству (за оба родитеља); 
 Извод из матичне књиге венчаних; 
 Фактура или профактура овлашћене здравствене установе о трошковима поступка 

вантелесне оплодње; 
 Оверена фотокопија картице текућег рачуна. 

 
 
ПРАВНА ПОДЛОГА 
 
- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник СРЈ, број 33/97 и 31/2001) 
- Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“ бр.129/07 и 83/2014-др закон) 
- Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.5/15-пречишћен текст и 10/15) 
- Статут општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.13/14-пречишћен текст и 
16/14) 
- Правилника о критеријумима за остваривање права на накнаду дела трошкова за вантелесну 
оплодњу („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.15/14) 
 
 
ОРГИНАЛНИ ОБРАЗАЦ 
 
Захтев за остваривање права на на субвенционисање трошкова вантелесне оплодње брачних и 
ванбрачних парова. 

 


