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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА МИЛИЋИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 
Датум: 13.04.2017.године 

 
 
На основу члна 59. став(1) тачка 18). Закона о лакалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“број 97/16), и члана 59. став (1) алинеја 20). Статута Општине Милићи („Службени гласник 
Општине Милићи“број 4/14), Начелник општине Милићи  д о н о с и 

 

 

 
ПРАВИЛНИК 

 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА НЕФИНАНСИЈСКИМ СУБЈЕКТИМА У 

ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА,  ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ У  ЛИЈЕЧЕЊУ ЖЕНСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ОД РАКА 
МАТЕРИЦЕ И ДОЈКЕ И ЗА ВАНТЈЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 

 
 
 

Члан 1.  
 
 

Овим правлником утврђују се услови и начин остваривања права на додјелу средстава 
нефинансијским субјектима у области здравства, за суфинансирање трошкова пружања 
медицинских услуга за лијечење женске популације од рака материце и дојке и за вантјелесну 
оплодњу, са подручја општине Милићи. 
 
 

Члан 2. 
 
 
Због тешке економске ситуације, повећаног броја жена које обољевају од рака материце и дојке 
посљедњих година, као и пада наталитета, циљ Општине Милићи је да на основу овог Правилника 
предузимањем проактивних мјера, развије стратегију стимулисања жена на превентивне 
гинеколошке прегледе, као и за рађање и стварање оптималних услова за подизање наталитета, 
субвенционише лијечење и здравствене услуге лицима са тешким здравственим стањем и лошом 
материјалном ситуацијом. 
 

Члан 3. 
 
 

-  Средства за „Субвенције нефинансијским субјектима у области здравства“ планирана су 
Буџетом Општине Милићи под ставком 414100 у износу од 30.550,00 КМ. 
-  Средства за „Превенцију у лијечењу женске популације од рака материце и дојке, и за 
вантјелесну оплодњу“ планирана су Буџетом Општине Милићи под ставком 416100 у износу 
35.000,00 КМ. 
Средства распоређује Начелник Општине у складу са утврђеним критеријумима а на основу 
поднесених захтјева путем протокола Општине Милићи. 
Ако  средства на ставци 416100 пекораче план буџета, начелник може донијети одлуку о 
реалокацији са ставке 414100 и обрнуто.   
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Члан 4. 
 
 

Критеријуми за остваривања права на једнократну помоћ из члана 1. овог правилника су: 
 

1) За финансирање нефинансијских субјеката у области здравства; 
1. Да лице које подноси захтјев има пребивалиште на  подручју општине Милићи; 
2. Да су им континуирано неопходна средства за лијечење; 
3. Да је неопходно лијечење у иностранству; 
4. Да су у лошег материјалног стања; 
5. Да су им неопходна скупи лијекови који нису на Листи лијекова који иду на терет 

Завода за здравствно осигурање Републике Српске и медицинска помагала. 
 

2) За превенцију у лијечењу женске популације од рака материце и дојке 
1. Да лице (жена) има пребивалиште на подручју општине Милићи; 
2. Да је жена старости од 18-65 година. 

 
 

3) За (суфинансирање) вантјелесну оплодњу 
1. Да је пар која подноси захтјев у брачној или ванбрачној заједници најмање двије 

године; 
2. Да оба партнера имају пребивалиште на подручју општине Милићи најмање двије 

године прије подношења захтјева за остваривање права; 
3. Да жена може родити дијете само у  поступку вантјелесне оплодње; 
4. Да је жена имала два неуспјела покушаја вантјелесне оплодње; 
5. Да нема више од 40 година. 
 
 

Члан 5. 
 
 

Изузетно од критеријума прописаних у члану 4. став 3. тачка 5. овог Правилника Општина Милићи 
ће женама (Здравственим установама) од 41. до навршене 42 године старости суфинансирати 
50% од укупне цијене трошкова, односно разлику између цијене услуга вантјелесне оплодње и 
срестава које рефундира Завод за здравствено осигурање Републике Српске. Женама преко 42 
године старости, Општина Милићи ће суфинансирати један поступак вантјелесне оплодње. У 
случају ако жена роди дијете поступком вантјелесне оплодње,  Фонд ће јој у складу са законом 
рефундирати укупну цијену поступка, а она је у обавези да уплаћени износ од Фонда-а врати  
Општини Милићи. 

 
Члан. 6. 

 
За превенцију у лијечењу рака материце и дојке право остварују све жене које имају пребавилиште 
на општини Милићи између 18-65 година, а на основу Уговора са здравственом установом са 
подручја општине Милићи која проводи ту услугу. 
 
Лицима која остваре право на једнократну помоћ уплата средстава ће се вршити на основу 
Рјешења Начелника општине Милићи, а на основу предрачуна трошкова на рачун једне од 
здравствених установа које ту услугу проводе, или на рачун физичког лица коме је одобрена 
једнократна помоћ. 
По завршетку проведеног третмана пружања здравствене услуге ,корисници права су дужни у року 
од мјесец дана доставити доказ (рачун и сл.) о намјенски утрошеним средствима додијељеним од 
стране Општине Милићи. 
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Члан 7. 

 
 

Критеријуми за остваривање права из овог Правилника приликом подношења захтјева ( У прилогу 
Правилника) дужни су доставити сљедећу документацију: 
 

1) За финансирање нефинансијских субјеката у области здравства; 

 Копија личне карте 

 Потврда о мјесту пребивалишта 

 Налази и докази о лијечењу о издати од надлежне установе 

 Рачуни и предрачуни трошкова лијечења и лијекова издати од стране установе 
која проводи ту услугу 
 

2) За превенцију у лијечењу женске популације од рака материце и дојке 

 Копија личне карте 

 Потврда о мјесту пребивалишта 
 

3) За (суфинансирање) вантјелесну оплодњу 

 Копија личне карте оба партнера 

 Потврда о мјесту пребивалишта за оба партнера 

 Овјерена кућна листа подносиоца захтјева 

 Извод из матичне књиге вјенчаних, или овјерена изјава оба партнера дата под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу о постојању ванбрачне заједнице  

 Налази и докази о лијечењу неплодности методама вантјелесне оплодње издат од 
надлежне гинеколошко-акушерске клинике. (Да је имала двије неуспјешне 
вантјелесне оплодње) 

 Предрачун трошкова поступка вантјелесне оплодње издат од стране здравствене 
установе која проводи ту услугу. 

 
Члан 8. 

 
 
Уколико здравствена установа намјенски не искористи средства уплаћена од стране Општине 
Милићи, дужна је та средства вратити на трансакциони рачун Општине 555-006-00004417-53 
отворен код Нове Банке и код UniCredit Bank на број рачуна 551-032-00007700-48.  
 

Члан 9. 
 
 

Новчана помоћ ће се додјељивати до утрошка средстава, обезбијеђених буџетом за текућу годину. 
 
 

Члан 10. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у Службеном гласнику Општине 
Милићи. 

 
 
                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МИЛИЋИ 

                                                                                                      Момир Лазаревић 
 


