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упућивање осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање на 
комисију и процес лечења неплодности  

поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења  
 

УПУТСТВО  
 
 

Услуге процеса лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог 
оплођења (БМПО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено 
осигурање (РФЗО) пружају се у здравственим установама:  

 Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Србије, Вишеградска 26, 
11000 Београд; 

 Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт“, Краљице Наталије 62, Београд; 
 Гинеколошко акушерска клиника, Клинички центар Војводине, Мајевичка 1, Нови Сад; 
 Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Ниш, Булевар др Зорана 

Ђинђића 48  Ниш; 
 Служба за гинекологију и акушерство, Општа болница Ваљево, Обрена 

Николића 5, Ваљево. 
 
Зависно од потреба, услуге процеса БМПО осигураним лицима РФЗО могу да се пружају 
и у здравственим установама ван Плана мреже здравствених установа. 

 
 

I 
За укључивање у програм лечења неплодности поступцима БМПО потребна је 

кумулативна испуњеност одређених критеријума које је прописала Републичка стручна 
комисија Министарства здравља за БМПО (РСК за БМПО): 

 парови код којих су исцрпљене друге могућности лечења неплодности; 
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 жене које имају неплодност и поред одговарајућег лечења; 
 жене које нису рађале или немају живе деце или мушкарац који нема живе деце; 
 до напуњених 40 година старости у моменту добијања одлуке о испуњености 

услова за укључивање у процес БМПО од стране Комисије за БМПО надлежне 
здравствене установе из Плана мреже здравствених установа; 

 очувана функција јајника; 
 нормални индекс телесне масе (БМИ мањи од 30); 
 сви облици субфертилности мушкарца уз постојање живих или морфолошки 

исправних сперматозоида у ејакулату. 
 

Осигураници који испуњавају претходне критеријуме неопходно је да поседују и 
резултате извршених следећих анализа и дијагностике: 

 
1. Оба партнера: 

 микробилошко испитивање: 
- бактерије, Chlamidyia, Mycoplasma; 
- HbsAg, HCV, HIV, VDRL – серологија. 

 
2. Женски партнер: 

 хормонско испитивање: од 2-4 дана од почетка менструалног крвављења 
   (једнократно); 

FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, антимилеријан хормон (AMH). 
 

 микробиологија: 
- Toxoplasmа gondii, Rubellа – серологија. 

 
 скрининг грлића: 

- брис по Papanikolau, колпоскопија; 
- ултразвучни преглед обављен вагиналном сондом; 
- пацијенткиње код чијих партнера је уредан налаз спермограма 

(normospermia), потребно је да доставе налаз HSG и/или лапароскопије 
и/или хистероскопије; 

- уколико су имале претходне операције у циљу лечења стерилитета, 
потребно је да доставе фотокопију отпусне листе; 

- уколико је претходно примењен неки од поступака БМПО (IUI, IVF, ICSI), 
потребно је да доставе фотокопију лекарског извештаја.   
 

 опште припреме непосредно пред поступак: 
- крвна група, Rh фakтoр, крвна слика, урин, биохемијске анализе, мали 

фактори коагулације. 
 

3. Мушки партнер: 
- Спермограм.  

 
Ова врста припрема је неопходна свим паровима док постоје и они чија припрема захтева 
додатне анализе, у зависности од случаја. 
 
НАПОМЕНА:  Старост анализа не може бити дужа од годину дана.  

Брисеви и ултразвук важе три месеца.  
Анализе хормона важе шест месеци. 
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II 
Парови, за које се утврди да испуњавају критеријуме за примену поступка  БМПО, имају 

право на два покушаја БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања. 
Члан 26. Закона о лечењу неплодности поступцима БМПО, прописује да право на 

лечење неплодности поступцима БМПО имају пунолетна и пословно способна жена и 
мушкарац који воде заједнички живот у складу са Законом којим се уређују породични 
односи - супружници, односно ванбрачни партнери. 

 
 

III 
Одлуку о испуњености услова за укључивање у програм БМПО доносе Комисије за 

БМПО оплодњу надлежних здравствених установа из Плана мреже здравствених установа: 
- Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Србије, Београд;  
- Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт“, Београд; 
- Гинеколошко акушерска клиника, Клинички центар Војводине, Нови Сад; 
- Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Ниш, Ниш; 
- Служба за гинекологију и акушерство, Општа болница Ваљево, Ваљево. 

 
 

IV 
Изабрани лекар - доктор медицине, доктор медицине - специјалиста опште медицине и 

доктор медицине - специјалиста медицине рада (у даљем тексту: лекар) је у обавези да: 
 обавезно утврди да ли мушки партнер испуњава критеријуме за поступак БМПО;  
 изврши комплетну припрему мушког партнера за упућивање на Комисију за БМПО; 
 упути мушког партнера да уради напред наведене анализе и дијагностику;  
 уколико мушки партнер испуњава све услове прописане критеријумима РСК за БМПО и 
поседује исправне медицинске налазе, лекар издаје уредан упут за: 

- спермограм, који ће бити урађен у току сагледавања пацијента на Комисији за БМПО 
(по распореду наведеном у ставу V); 

 уколико се осигурано лице упућује на Комисију за БМПО ван седишта филијале, 
упућује осигурано лице да се јави лекарској комисији филијале ради овере упута. 

 
 

V 
Комисији за БМПО Гинеколошко акушерске клинике Клиничког центра Војводине упућују 

се осигурана лица следећих округа: Северно-Бачки, Средње-Банатски, Северно-Банатски, 
Јужно-Банатски, Западно-Бачки, Јужно-Бачки и Сремски.  

Комисији за БМПО Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш упућују 
се осигурана лица округа: Расински, Нишавски, Топлички Пиротски, Јабланички, Пчињски, 
Борски, Зајечарски, Поморавски, Косовско-Поморавски,  Косовска Митровица и Грачаница. 

Комисији за БМПО Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије или 
Комисији за БМПО Гинеколошко акушерске клинике „Народни фронт“ упућују се осигурана 
лица округа: Златиборски, Моравички, Рашки, Подунавски, Браничевски, Шумадијски и Град 
Београд. 

Комисији за БМПО Опште болнице Ваљево упућују се осигурана лица округа: 
Мачвански и Колубарски. 

 
VI 

Позитивном одлуком Комисије за БМПО осигураном лицу (женски партнер) се издаје 
Потврда о испуњењу критеријума за процес БМПО која траје дванаест месеци од датума 
заседања комисије за БМПО (прилог). Позитивну одлуку Комисије за БМПО здравствена 
установа доставља електронским путем РФЗО који врши распоређивање осигураног лица за 
одређену здравствену установу.  

Здравствена установа позива осигурано лице да се јави на први консултативни преглед 
при којем се одређује и датум пријема на процес БМПО. 
 

 



 5

VII 
 По добијеном обавештењу од стране здравствене установе, осигурано лице се јавља 

лекару који упућује осигурано лице на први консултативни преглед. Уколико се осигурано 
лице упућује ван седишта филијале, упућује осигурано лице да се јави лекарској комисији 
филијале ради овере упута за наведену здравствену установу.  
 

Филијала РФЗО на кућну адресу упућује позив осигураном лицу (женски партнер), са 
уписаним податком у којој ће се здравственој установи обавити процес БМПО (прилог). 

 
 

VIII 
Мушки партнер се јавља лекару који издаје упут за одређену здравствену установу у којој 

ће се обавити давање узорка за процес БМПО, а уколико се упућује ван седишта филијале, 
лекар упућује осигурано лице да се јави лекарској комисији филијале ради овере упута. 
 

 
 
 
 

 Д И Р Е К Т О Р  
 
 

Проф. др Момчило Бабић 
 
 
 
 
 
 

 


