
Савет за здравље, социјалну и дечију заштиту, на седници одржаној 12.03.2018. године, на основу члана 

5. Посебног програма здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка 

вантелесне оплодње средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину VIII-01 број 020-4/11 од 

13.02.2018. године, по спроведеном посебном програму расписаном 14.02.2018. године, утврђује 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 

ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА ДЕЦЕ ФИНАНСИРАЊЕМ ПОСТУПКА ВАНТЕЛЕСНЕ 

ОПЛОДЊЕ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

 

На Посебан програм здравствене заштите расписан Одлуком председника градске општине VIII - 01 бр. 

020-4/11 од 13.02.2018. године за подстицање рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње 

средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 14.02.2018. до 28.02.2018. 

године, пристигло је 28 захтева следећих парова:  

 

1. Тијана и Александар Нешић 

2. Драгачевац Слађана и Љубиша  

3. Маријана и Драган Радивојчевић 

4. Весна Јоковић и Драган Томашевић 

5. Јелена и Горан Димитријевић  

6. Јелена и Мирослав Пауновић  

7. Катарина Марковић и Момчило Васић 

8. Олга и Немања Владисављевић  

9. Маја и Нико Вулин  

10. Петровић Нада и Грковић Драган  

11. Ковачевић Вера и Милан  

12. Наташа и Љубомир Бабић  

13. Слађана и Горан Павић 

14. Александра и Орфефс Кефалопоулоу  

15. Мирјана и Милан Мостарац 

16. Симић Славица и Петровић Петар  

17. Бишевац Ранковић Данијела и Ранковић Радојица  

18. Катарина и Душан Вукадиновић 

19. Весна и Урош Булат  

20. Љиљана и Зоран Савић  

21. Биљана и Љубиша Станковић  

22. Дашка и Љубиша Петровић  

23. Милица и Златко Веселиновић  

24. Тамара Марјановић и Саша Дрењанин 

25. Стана и Зоран Гајић – учествовали и 2016. 

26. Гордана и Чедо Мрђеновић 

27. Василија Мирјачић и Славко Дичић 

28. Душанка и Немања Викторовић 

 

 

II 

Од укупно 28 захтева и  увида у критеријуме за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу као  и достављену документацију, Савет предлаже да се финансијски подржи свих 28 парова 

како би се побољшала демографска слика Обреновца. 



 

III 

 

ПРЕДЛОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ, СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ЗА ИЗБОР ПАРОВА ЗА 

ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Савет предлаже председнику градске општине Обреновац да у првој фази, а у складу са планирним 

средствима у Одлуци о буџету ГО Обреновац за 2018. годину ( ''Сл. лист града Београда'' број 103/17 и 

26/18), донесе решење о додели финанасијске помоћи за 11 парова, који ће се финансирати средствима 

буџета градске општине Обреновац у 2018. години, са укупним износом од 3.249.500,00 динара, а да се 

након реабаланса Одлуке о буџету обезбеде додатна средства за доделу финансијске помоћи за 

вантелесну оплодњу за преосталих 17 парова. 

 

Предлаже се да се у првој фази одобре средства следећим паровима, који имају најпотпунију 

документацију, и то у појединачном новчаном износу: 

1. Владисављевић Олга и Немања - предлог је да се овом пару определе средства у укупном износу 

од 300.000,00 динара.  

2. Пауновић Јелена и Мирослав - предлог је да се овом пару определе средства у укупном износу од 

300.000,00 динара.  

3. Димитријевић Јелена и Горан - предлог је да се овом пару определе средства у укупном износу од 

300.000,00 динара.  

4. Петровић Нада и Грковић Драган - предлог је да се овом пару определе средства у укупном 

износу од 300.000,00 динара.  

5. Вулин Маја и Нико - предлог је да се овом пару определе средства у укупном износу од 

297.500,00 динара.  

6. Савић Љиљана и Зоран - предлог је да се овом пару определе средства у укупном износу од 

300.000,00 динара.  

7. Веселиновић Милица и Златко - предлог је да се овом пару определе средства у укупном износу 

од 300.000,00 динара.  

8. Радивојчевић Маријана и Драган - предлог је да се овом пару определе средства у укупном 

износу од 300.000,00 динара. 

9. Нешић Тијана и Александар - предлог је да се овом пару определе средства у укупном износу од 

300.000,00 динара. 

10. Вукадиновић Катарина и Душан - предлог је да се овом пару определе средства у укупном износу 

од 300.000,00 динара. 

11. Викторовић Душанка и Немања - предлог је да се овом пару определе средства у укупном износу 

од 252.000,00 динара. 

 

Предлаже се да се након реабаланса Одлуке о буџету обезбеде додатна средства за доделу финанисксе 

помоћи за вантелесну оплодњу преосталих 17 парова и то: 

Драгачевац Слађана и Љубиша, Весна Јоковић и Драган Томашевић, Катарина Марковић и Момчило 

Васић, Ковачевић Вера и Милан, Наташа и Љубомир Бабић, Слађана и Горан Павић, Кефалопоулоу 

Александра и Орфефс, Мирјана и Милан Мостарац, Славица Симић и Петровић Петар, Бишевац 

Ранковић Данијела и Ранковић Радојица, Весна и Урош Булат, Биљана и Љубиша Станковић, Дашка и 

Љубиша Петровић, Тамара Марјановић и Саша Дрењанин, Стана и Зоран Гајић, Гордана и Чедо 

Мрђеновић, Василија Мирјачић и Славко Дичић. 

 



IV 

            

На основу предлога Савета, решење о додели финансијске помоћи доноси председник градске општине 

Обреновац.  

 

Против решења председника градске општине о признавању права на финансијску помоћ, се не може 

уложити жалба, већ се једино може покренути управни спор.  

 

На основу решења из става 1. овог члана закључује се уговор између корисника средстава и градске 

општине, којим се уређују права и обавезе уговорних страна.  

 

Додељена средства се на рачун корисника преносе на основу закљученог уговора. 

 

Корисник средстава је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су му 

додељена. Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима здравствене 

установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави у року од 6 

месеци од дана преноса средстава.  

 

Уколико корисник средстава, у року из претходног става, не достави извештај са рачунима здравствене 

установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и против истог покренуће се поступак за 

повраћај пренетих средстава увећаних за законску затезну камату. 

 

Овај Извештај се доставља председнику градске општине Обреновац на доношење предложених одлука. 

 

 

12.03.2018. године,  

Обреновац 

Обрадио:  

Др ОИ                                                                              

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
Олга Миросављевић 

               


