
На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, бр. 2/2019) и члана 20. став 2. Одлуке о финансијској подршци породици и деци на 

територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 16/2018, 

4/19,16/19 и 38/20),  

 Општинско веће општине Велико Градиште, на својој 10. сединици, одржаној дана 18.02.2021. 

године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о измени Правилника о ближим условима и начину остваривања права 

на финансијску подршку породици и деци на територији општине Велико Градиште 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку 

породици и деци на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште'' бр. 17/18), члан 1. став 1 тачка 1) мења се и гласи: „1. Право на опремање новорођенчета“,  

 У тачки 4) тачка зарез се замењује запетом  и додаје текст „ и продуженог боравка у школи“. 

 

Члан 2. 

 Наслов главе II мења се и гласи „Право на опремање новорођенчета“. 

 

Члан 3. 

 Члан 3. мења се и гласи:  

 „ Остваривање права на опремање новорођенчета врши се на основу поднетог захтева и 

прописаних доказа прибављених у складу са чланом 2. Правилника. 

 Докази из става 1. овог члана су: 

• Извод из матичне књиге рођених за новорођенче; 

• Пријава пребивалишта за новорођенче и  

• Лична карта  за једног од родитеља.“ 

 

Члан 4. 

 Члан 4. Правилника се брише. 

 

Члан 5. 

 Наслов главе V мења се и гласи „Право на бесплатне услуге предшколске установе (вртића) и 

продуженог боравка у школи“. 

 

Члан 6. 

 У члану 8. став 1. после речи „(вртића)“ додаје се текст „ и продуженог боравка у школи“. 

 У ставу 2. после речи „предшколског“ додаје се реч и „школског“, и  после речи у „предшколској“ 

додаје се реч и „школској“. 

 

Члан 7. 

 У члану 10. став 1. после речи (вртића) додаје се текст „ и продуженог боравка у школи“. 

 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Велико Градиште“ а примењиваће се на захтеве поднете након 31.12.2020 године. 
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