
ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

("Сл. гласник РС", бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 

- одлука УС и 66/2021), члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, 

бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. Статута 

општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.2/2019),  

Скупштина општине Велико Градиште на  седници одржаној ______2021. 

године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

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 (“Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.16/2018, 

4/19,16/19,38/20,9/21),  

 у члану 6. став 1. се мења и сада гласи:  

„Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу могу остварити брачни и ванбрачни парови који 

имају пребавилште на територији општине Велико Градиште најмање две године пре дана 

подношења захтева, а у поступку су вантелесне оплодње пред надлежном здравственом 

установом“. 

  

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Велико Градиште'', а примењује се од 1.1.2022.године. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 Предложеном Изменом Одлуке је у члану 6. став 1. утврђено да право на накнаду 

трошкова за вантелесну оплодњу припада свим паровима који живе у брачној односно 

ванбрачној заједници, без изузетка, а са пребивалиштем на територији општине Велико 

Градиште у трајању од најмање 2 године пре дана подношења захтева, који су у поступку 

вантелесне оплодње пред надлежном здравственом установом, чиме је ово право 

проширено и више се не односи само на парове који због стерилитета или привремене 

неполодности немају деце. 

 Правни основ за проширење права је садржан у члану 11. став 4. поменутог Закона. 

За спровођење ове одлуке средства ће бити обезбеђена Одлуком о буџету општине 

Велико Градиште за 2022.г. 

 

 

 

 

Предлагач: Општинско веће  


