
На основу  члана  20. став  1. тачка  10. и  члана  78. став  1. Закона  о  локалној  самоуправи  

(„Службени  гласник  Републике  Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 

и 111/2021-др. закон),  члана  70.  Статута  општине Велико Градиште („Службени  гласник  општине 

Велико Градиште”, бр. 2/2019),  члана  11-13.  Пословника  Општинског  Већа  општине Велико Градиште 

(„Службени  гласник  општине  Велико Градиште”, бр. 7/2019), Општинско веће општине Велико Градиште,  

на 66. седници  одржаној дана 26.09.2022. године,  доноси 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПОДРШКУ ПОДСТИЦАЈНОМ 

РОДИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ 

Члан 1. 

Образује се  Радно  тело  за  подршку  подстицајном  родитељству  и  развоју  деце  (у  даљем  тексту:  

Радно  тело),  као  мулти-секторско  тело, у  циљу  унапређењу  постојећих  и  дефинисању  нових  мера  

јавне  политике  усмерених  на  подршку  подстицајном  родитељству  и  развоју  деце на  територији  

општине Велико Градиште.  

Радно тело  образује  се  као  стално1 стручно-саветодавно  Радно  тело  Већа  општине Велико 

Градиште. 

Овим Решењем  уређују  се  састав,  задаци,  начин  функционисања,  и средства  за рад  Радног  

тела. 

Члан 2. 

Радно тело  чине  по  један  члан  и  заменик  члана  из  следећих  органа,  установа,  организација: 

• Одељење Општинске управе општине Велико Градиште задужено за послове дечије заштите и 

подршке постицају родитељству; 

• Предшколске установе  Мајски цвет 

• Дома здравља; 

• Центра за социјални  рад; 

• Омладина ЈАЗАС-а 

 Председник општине је  председник  Радног  тела  по  функцији. 

Члан 3. 

Задаци Радног  тела  су  да  планира  и  надзире  спровођење  мера  јавне  политике  из  различитих  

области које  су  усмерене  на  подршку  подстицајном  родитељство  и развоју  деце, а  посебно: 

• Анализира постојеће  стање у локалној заједници и мере које спроводи и финансира локална 

самоуправа  и  дефинише  кључне  приоритете  за  деловање  у  локалној  заједници  у области  

подстицајног  родитељства  и  развоја  деце; 

• Учествује у  изради  и  имплементацији  локалних мера за  унапређење  подршке  подстицајном  

родитељству  у  првим  годинама  развоја  детета  и  предлаже  Општинском  Већу  измене  и  

допуне  релевантних  постојећих  стратешких  и  програмских  докумената  односно  израду  

нових    докумената, јавних политика  којима  би се  планирале  посебне  мере за  подршку  

подстицајном  родитељству  и   развоју  деце; 
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• Даје подршку Општинској управе и Општинском већу у процесу припреме Предлога буџета 

општине  и предлоге за  опредељивање  финансијских  средстава  за  финансирање програма и 

сервиса за подршку подстицајном родитељству и развоју деце унутар стратешких опредељења 

и јавних политика; 

• Координира размену информација и података између установа, институција и организација које 

су у локалној заједници задужене за посебна питања подршке родитељству и развоју деце и 

разматра и дефинише мере заједничког односно интегрисаног мулти-секторског деловања у 

спровођењу јавних услуга и мера подршке у овим областима; 

• Учествује у процесу дефинисања тема и начина комуникације локалних органа са родитељима 

и будућим родитељима у вези са питањима подршке родитељству и развоја деце и по потреби 

предлаже Општинском већу посебну локалну  стратегију  комуникације  у  вези  са  овим темама; 

• Остварује сарадњу са организацијама цивилног друштва, међународним и домаћим развојним 

партнерима, који дају подршку родитељству и развоју деце, припрема идеје и предлоге за 

спровођење локалних програма, пројеката и/или услуга подршке у овој области и учествује у 

изради и спровођењу пројеката и програма за подршку родитељству и развоју деце, у којима је 

Град/општина носилац или партнер: 

• Предузима и  друге  активности  неопходне  за  остваривање  наведених  задатака које му додели 

општинско веће. 

Члан 4. 

Председник радног  тела  сазива  и  председава  седницама  Радног  тела. 

Радно тело  одржава  састанке  најмање  једном у два месеца. Стручну и административно-техничку  

подршку  Радном  телу  пружа  општинска управа-Одељење за локални економски развој.  

На састанке  Радног  тела  могу се  позивати  стручњаци  и  представници  других  органа,  установа  

или  организација  који  немају  своје  представнике  у  Радном  телу,  ако  је то  потребно  ради  информисања  

чланова  Радног  тела  о  одређеном  питању. 

Радно тело доноси  пословник  којим  детаљније  уређује  начин  рада. 

Радно тело  подноси  годишње  извештаје  о  свом  раду  Општинском  већу. 

Члан 5. 

Средства за рад  Радног  тела  обезбеђује  Општина. 

Чланови Радног  тела  не  примају  посебну  накнаду  за рад у  Радном  телу. 

     Члан 6. 

Општинско веће  донеће  решење  о  именовању  чланова  радног  тела  у  року  од  10 дана  од 

дана  доношења  овог  решења. 

Члан 7. 

Ово решење  објављује  се у  Службеном  гласнику општине Велико Градиште.   

Образложење 

Правни основ за доношење претходног решења је садржан у члану 20. став  1. тачка  10. и  члану  78. став  

1. Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  Републике  Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018),  као и члану  70.  Статута  општине Велико Градиште („Службени  

гласник  општине Велико Градиште”, бр. 2/2019). 



Предметним Решењем се образује Радно  тело  за  подршку  подстицајном  родитељству  и  развоју  деце  (у  

даљем  тексту:  Радно  тело),  као  мулти-секторско  тело, у  циљу  унапређењу  постојећих  и  дефинисању  

нових  мера  јавне  политике  усмерених  на  подршку  подстицајном  родитељству  и  развоју  деце на  

територији  општине Велико Градиште, а које би било стручно-саветодавно  и стално Радно  тело  Већа.   

Задаци овог Радног тела  су  да  планира  и  надзире  спровођење  мера  јавне  политике  из  различитих  

области које  су  усмерене  на  подршку  подстицајном  родитељство  и развоју  деце, а  посебно: 

• Анализира постојеће  стање у локалној заједници и мере које спроводи и финансира локална 

самоуправа  и  дефинише  кључне  приоритете  за  деловање  у  локалној  заједници  у области  

подстицајног  родитељства  и  развоја  деце; 

• Учествује у  изради  и  имплементацији  локалних мера за  унапређење  подршке  подстицајном  

родитељству  у  првим  годинама  развоја  детета  и  предлаже  Општинском  Већу  измене  и  

допуне  релевантних  постојећих  стратешких  и  програмских  докумената  односно  израду  

нових    докумената, јавних политика  којима  би се  планирале  посебне  мере за  подршку  

подстицајном  родитељству  и   развоју  деце; 

• Даје подршку Општинској управе и Општинском већу у процесу припреме Предлога буџета 

општине  и предлоге за  опредељивање  финансијских  средстава  за  финансирање програма и 

сервиса за подршку подстицајном родитељству и развоју деце унутар стратешких опредељења 

и јавних политика; 

• Координира размену информација и података између установа, институција и организација које 

су у локалној заједници задужене за посебна питања подршке родитељству и развоју деце и 

разматра и дефинише мере заједничког односно интегрисаног мулти-секторског деловања у 

спровођењу јавних услуга и мера подршке у овим областима; 

• Учествује у процесу дефинисања тема и начина комуникације локалних органа са родитељима 

и будућим родитељима у вези са питањима подршке родитељству и развоја деце и по потреби 

предлаже Општинском већу посебну локалну  стратегију  комуникације  у  вези  са  овим темама; 

• Остварује сарадњу са организацијама цивилног друштва, међународним и домаћим развојним 

партнерима, који дају подршку родитељству и развоју деце, припрема идеје и предлоге за 

спровођење локалних програма, пројеката и/или услуга подршке у овој области и учествује у 

изради и спровођењу пројеката и програма за подршку родитељству и развоју деце, у којима је 

Град/општина носилац или партнер: 

• Предузима и  друге  активности  неопходне  за  остваривање  наведених  задатака које му додели 

општинско веће. 

На основу свега напред изнетог, Општинско веће је донело Решење као у диспозитиву. 

 

Број: 560-244/2022-01-4 
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