
                                                                                                              

 
 

Упутство за коришћење електронске услуге Биомедицински 

потпомогнута оплодња са дарованим репродуктивним 

материјалом 

 

Услуга Биомедицински потпомогнута оплодња са дарованим репродуктивним 

материјалом (БМПО) омогућава подношење пријаве и заказивање термина у одређеној 

здравственој установи. Све жене до навршених 45 година живота уколико испуњавају 

услове за БМПО, могу да закажу термин у једној од понуђених здравствених установа, 

потврде или одбију термин и даље прате статус својих захтева. 

 

Поступак заказивања термина у одређеној здравственој установи 

Покрените услугу кликом на зелено дугме Покрени услугу (слика 1). 

 

 Слика 1.  

Након пријаве отвара се страница Креирање захтева. Одаберите здравствену установу у 
коју желите да пошаљете захтев за заказивање термина и кликните на дугме Закажи (слика 
2). Можете одабрати само једну од понуђених здравствених установа. 

 

Слика 2.  



                                                                                                              

 
 

Уколико сте сигурни да желите да пошаљете захтев за заказивањем термина у одабраној 
здравственој установи  кликните на дугме Потврди (слика 3), у супротном кликните на 
Одустани. 

 

Слика 3.  

Након тога добићете поруку да сте успешно послали захтев за заказивање термина.  

Напомена: О свим изменама статуса бићете обавештени путем мејла или вибера (уколико 
немате вибер бићете обавештени путем СМС - а). Због тога је неопходно да адреса 
електронске поште и број телефона на страници Креирање захтева буду исправни. Уколико 
желите да промените и допуните податке кликните на дугме Измени (Слика 4).  

 

Слика 4.  

На страници Поднети захтеви  можете видети управо поднет захтев или пратити све статусе 
својих захтева (Слика 5). 

 

Слика 5.  



                                                                                                              

 
 

У наставку су дефинисани сви статуси и њихова значења. О промени статуса бићете 
обавештени путем мејла или вибера (уколико немате вибер бићете обавештени путем 
СМС-а). 

Назив статуса Значење статуса 

Поднет је захтев за термин за комисију 
БМПО. Чека се термин од здравствене 
установе. 

 

Успешно сте поднели захтев здравственој 
установи за доделу термина. Потребно је 
да сачекате предлог термина од 
здравствене установе. 

Здравствена установа је одбила захтев за 
термин за комисију БМПО 

 

Здравствена установа није прихватила Ваш 
захтев за заказивање термина због 
неиспуњавања  услова. 

Здравствена установа је доделила термин, 
чека се сагласност лица 

Здравствена установа је заказала термин.  

Добијен термин, лице потврдило 

 

Успешно сте потврдили термин. Потребно 
је да се у назначеном термину јавите на 
адресу здравствене установе која вам је 
послала термин. 

Добијен термин, лице није прихватило 
 

Нисте прихватили предложени термин. 
Уколико желите да аплицирате за нови 
термин потребно је да поново покренете 
услугу за нови термин. 
 

Захтев је одбијен, комисија БМПО није 
прихватила захтев 

Ваш захтев је одбијен од стране лекарске 
комисије здравствене установе. 
  

Захтев је прихваћен од стране комисије 
БМПО, чека се креирање захтева према 
банци донора 

Захтев је прихваћен од стране комисије 
БМПО, чека се креирање захтева у Центру 
за БМПО. 
 

Захтев је прихваћен од стране комисије 
БМПО, чека се комисија РФЗО 

Ваш захтев је прихваћен од стране 
лекарске комисије здравствене установе. 
Потребно је да сачекате одлуку и РФЗО 
комисије. 
  



                                                                                                              

 
 

Захтев је одбијен, комисија РФЗО није 
прихватила захтев 

Ваш захтев је одбијен од стране 
Републичког фонда за здравствено 
осигурање.  
  

Захтев је прихваћен од стране комисије 
РФЗО, позивно писмо послато на адресу 
пребивалишта корисника, чека се 
креирање захтева према банци донора 

Ваш захтев је прихваћен од стране 
комисије Републичког фонда за 
здравствено осигурање. На вашу адресу 
пребивалишта послато је позивно писмо са 
свим потребним информацијама. 
  

Захтев је послат банци донора, чека се 
одговор 

Ваш захтев је послат банци донора.  

Банка донора је одбацила захтев, чека се 
одлука о креирању новог захтева према 
банци донора 

Ваш захтев је одбијен од банке донора. 
Чека се одлука о креирању новог захтева 
према банци донора. 
  

Банка донора је прихватила захтев, чека се 
одобрење за увоз донорског материјала 

Банка донора је прихватила Ваш захтев. 
Потребно је да сачекате и потврду за увоз 
донорског материјала. 
  

Увоз донорског материјала је одобрен Увоз донорског материјала је одобрен. О 
увезеном донорском материјалу бићете 
накнадно обавештени. 
  

Увоз донорског материјала је обустављен, 
чека се одлука о креирању новог захтева 
према банци донора 

Увоз донорског материјала је обустављен. 
Чека се одлука о креирању новог захтева за 
увоз донорског материјала. 
  

Донорски материјал је увезен, услуга је 
успешно реализована 

Ваш донорски материјал је успешно 
увезен.  

Уколико сте у неком моменту одустали од предметне услуге, статус Вашег захтева ће бити 
промењен, као што је приказано у табели испод. 

Одустали сте од захтева за услугом На Ваш захтев реализација услуге 
Биомедицински потпомогнута оплодња са 
дарованим репродуктивним материјалом 
је обустављена. 

 


