
 
 

На основу члана 9. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске”,            
бр. 106/09 и 44/15), члана 67. Статута Града Бања Лука (,,Службени гласник Града Бања Лука’’, 
број 14/18), Одлукe о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2018. годину (,,Службени гласник 
Града Бања Лука’’, бр. 50/17 и 19/18) и члана 5.  Правилника о додјели средстава за подршку 
пронаталитетној  политици  Града Бања Лука – појединци (,,Службени гласник Града           
Бања Лука’’, број 18/18), Градоначелник Града Бања Лука,  р а с п и с у ј е 
 

ЈАВНИ  КОНКУРС  
за додјелу једнократне новчане помоћи  за суфинансирање трошкова  

једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње  
 
I - Градоначелник Града Бање Луке расписује Јавни конкурс за додјелу једнократне новчане 
помоћи за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње            
(у даљем тексту: БМПО). 
 

II - Право на додјелу једнократне новчане помоћи жена може остварити ако су испуњени  
сљедећи  услови: 
- да у моменту подношења пријаве на конкурс има до 42 године старости,  
- да у моменту подношења пријаве на конкурс има пребивалиште на подручју Града Бања 

Лука у непрекидном трајању од четири године и дуже,  
- да је у вези са планирањем породице искористила право на све поступке биомедицински 

потпомогнуте оплодње на терет средстава Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске 

- да није раније остварила право на додјелу jеднократне новчане помоћи код Градске управе 
Града Бања Лука. 

 

III - Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи жени, потребно је приложити сљедеће  
доказе: 
1. Увјерење о пребивалишту (не старије од шест мјесеци у тренутку подношења захтјева), 
2. Рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске  којим су призната права на 
поступке биомедицински потпомогнуте оплодње ( у складу са важећом Одлуком Фонда), или 
потврду Фонда здравственог осигурања да су остварени сви поступци БМПО на терет Фонда, 
3. Жена која је имала више покушаја финансираних властитим средствима треба  доставити 
доказе о проведеним поступцима БМПО, 
4. Медицински налаз не старији од 6 мјесеци (налаз гинеколога) са дијагнозом примарног или 
секундарног стерилитета и препоруком за поступак биомедицински потпомогнуте оплодње. 
5. Фотокопију личне карте,  
6. Фотокопију текућег рачуна, 
7. Увјерење Завода за запошљавање Републике Српске, уколико је лице незапослено.          
Горе  наведени докази  морају бити оригинали или овјерене копије. 
 

IV- Јавни конкурс остаје отворен 30 (тридесет) дана, од дана објављивања у дневним   
      новинама ,, Глас Српске’’и на интернет страници Града Бања Лука www.banjaluka.rs.ba 

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети у разматрање. 
 

Пријаве на Јавни конкурс са потребном документацијом достављају се Одјељењу за  образовање, 
здравство, омладину и спорт  Града Бањалука, путем Пријемне канцеларије Градске управе Града Бања 
Лука, канцеларија 14, у затвореној коверти, са назнаком: ''Јавни конкурс за додјелу једнократне новчане 
помоћи за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње'', позивом 
на број: 15-50-45/18,  или  путем поште - препоручено, на адресу: Град Бањалука, Градска управа, 
Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука.   

 
Све информације у вези  јавног конкурса могу се добити код самосталног стручног сарадника за 
здравство, путем телефона број: 051/244-444, локал 710, или директно - у канцеларији број 23.   
 
Број: 12- Г-2756/18                                                                             Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 

Дана, 19. 06. 2018. године                                                                         Мр Игор Радојичић                                                  
 


