
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-368/2021-01-4
Датум: 22.12.2021. године
Велико Градиште

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 2/2019), и члана 6. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине 
Велико Градиште (''Сл.Гласник општине Велико Градиште'' бр. 12/11, 10/12, 3/15), а на захтев 
Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац број 401-368/2021-1-4 од 21.12.2021. 
године, у поступку одобрења једнократне новчане помоћи на име признавања права на једнократну 
помоћ за куповину грађевинског материјала за унутрашње опремање стамбеног објекта Малише 
Живановића из Курјача,

Општинско веће општине Велико Градиште на 35. седници одржаној дана 22.12.2021. године, 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1. УСВАЈА СЕ захтев Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 
признавање права на једнократну новчану помоћ, Живановић Малиши из Курјача, за 
куповину грађевинског материјала за унутрашње опремање стамбеног објекта.

2. РАСПОДЕЛА једнократне новчане помоћи извршиће се преко Центра за социјални рад 
општина Велико Градиште и Голубац, на основу образложеног Захтева Центра за социјални 
рад општина Велико Градиште и Голубац 401-368/2021-01-4 од 21.12.2021. године, на износ 
од 200.000,00 динара.

О   б   р     а    з    л   о   ж    е     њ    е

Центру за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац обратио се Малиша 
Живановић из Курјача захтевом за признавање права на једнократну помоћ приликом ког је 
приложио рачун у износу од 199.992,00 динара издатог од фирме ''Енергон'' из Великог Градишта. 
Поступајући по његовом захтеву Центар је спровео поступак и поднео је захтев Општинском већу 
општине Велико Градиште за доношење одлуке о одобрењу једнократне новчане помоћи социјално 
угроженим лицима, за угрожено лице Малише Живановић из Курјача, са потребном 
документацијом.

У складу са чланом 6. став 1. алинеја 2. и 7. Одлуке о правима и услугама у социјалној 
заштити општине Велико Градиште (''Сл.Гласник општине Велико Градиште'' бр. 12/11, 10/12, 3/15), 
предвиђено је да се једнократна помоћ у натури и новчаном износу може  признати у случајевима 
задовољавања основних животних и потреба других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање 
социјалне потребе, у овом случају, наступање материјалне штете након пожара.

Како је захтевани износ једнократне помоћи виши од износа из члана 6. става 4. ове Одлуке, о 
праву на једнократну помоћ је одлучило Општинско веће, те је донело Решење као у диспозитиву.
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                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                           ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                                                                   
                                                                                                                 Драган  Милић
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