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Предлог  

  

На основу члана 11. став 4.  Закона о финансијској подршци породици са децом  (Службени гласник РС, 

број 113/2017 и 50/2018), и  члана 40. Статута општине Велико Градиште (Службени гласник општине Велико 

Градиште, бр. 2/2019), Скупштина општине Велико Градиште, на __. седници одржаној ________. године, 

доноси 

 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ  

ПОРОДИЦИ И ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште ( „Сл. 

гласник општине Велико Градиште“ бр. 16/2018 ) члан 15. мења се и гласи: 

 

 „О захтевима за остваривање права из члана 2. став 1. тачка 1. до 3. ове  Одлуке  решава у првом 

степену Центар за социјални рад. 

 О захтевима за остваривање права из члана 2. став 1. тачка 4. до 9. ове  Одлуке  решава у првом степену 

надлежно одељење Општинске управе општине Велико Градиште.“ 

   

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“. 

     Поступци за остваривање права који су започети пре почетка примене ове одлуке окончаће се у складу 

са прописима који су били на снази у време отпочињања поступка. 

 

 

Образложење 

 

Правни основ: 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 40. тачка 6. Статута општине Велико Градиште који 

прописује да Скупштина општине Велико Градиште доноси прописе и друге опште акте. 

Чланом 11. став 4.  Закона о финансијској подршци породици са децом  (Службени гласник РС, број 113/2017 и 

50/2018) прописано је да општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и друга права, 

већи обим права од права утврђених законом и повољније услове за њихово остваривање. 

 Разлози за доношење одлуке и Објашњење циља који се жели постићи и образложење 

конкретних решења: 

У Одлуци о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште ( „Сл. гласник 

општине Велико Градиште“ бр. 16/2018 ) члан 15. гласио је: 

„О захтевима за остваривање права из члана 2. став 1. тачка 1. до 4. ове  Одлуке  решава у првом степену 

Центар за социјални рад. 

 О захтевима за остваривање права из члана 2. став 1. тачка 5. до 9. ове  Одлуке  решава у првом степену 

надлежно одељење Општинске управе општине Велико Градиште.“ 

Разлог за доношење ове одлуке је у потреби да категорија „право на бесплатне услуге предшколске установе“ 

пређе из надлежности Центра за социјални рад у надлежност Општинске управе, пошто наведена категорија 

спада у меру популационе политике, а не у категорију социјалних давања.  

Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење одлуке: 

 За спровођење ове Одлуке нису потребна финансијска средства.  

 

                                                                                                            Предлагач: Општинско веће 


