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

Велико Градиште“, бр. 2/2019) и члана 67. Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште 
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 16/2018), 
 Општинско веће општине Велико Градиште на 32. седници одржаној дана09.11.2021. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Ученицима основних школа и деци подручних васпитних група са територије општине 
Велико Градиште, који у складу са Одлуком о социјалној заштити општине Велико 
Градиште остварују право на бесплатну ужину, за школску, односно васпитну 2021/22. 
годину, признаје се ово право до висине утврђене у поступку спроведене јавне набавке од 
стране школе, а највише до 100,65 динара дневно, по ученику. 
Списак ученика, односно деце који имају право на бесплатну ужину школе, односно 
предшколска установа су дужне да доставе Центру за социјални рад општине Велико 
Градиште који доноси решење о признавању права, на основу кога се врши исплата 
средстава из буџета општине. 

 
 

О   б   р     а    з    л   о   ж    е     њ    е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 67. Одлуке о социјалној 
заштити којим су прописани услови под којима се ученицима основних школа и предшколског 
програма признаје право на бесплатан оброк, односно ужину до износа који на предлог школе 
утврди Општинско веће по ученику, а преме реалним трошковима и потребама ученика. Ово право 
утврђује се једном годишње, по правилу на почетку школске године и важи за целу школску 
годину. на бесплатну ужину, ако испуњавају следеће услове: 1. ученик остварује право на дечји 
додатак или је са својом породицом корисник права на новчану социјалну помоћ што се утврђује 
увидом у решење надлежног органа, 2. месечна примања домаћинства у коме ученик живи су мања 
од 1/3 нето просека плате у општини Велико Градиште према задњем објављеном податку, 3. ако је 
ученик треће (и свако наредно) дете.  

На основу пристиглих предлога, Општинско веће је става да ученицима основних школа и 
деци подручних васпитних група са територије општине Велико Градиште, који у складу са 
Одлуком о социјалној заштити општине Велико Градиште остварују право на бесплатну ужину, за 
школску, односно васпитну 2021/22. годину, се призна ово право до висине утврђене у поступку 
спроведене јавне набавке од стране школе, а највише до 100,65 динара дневно, по ученику како је 
било и за прошлу школску годину. 

Сагласно одредбама Одлуке о социјалној заштити, Општинско веће је донело Решење као у 
диспозитиву. 
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