
 
 

 На основу чланова 3. и 111. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 
24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007,83/2014-др.закон 
и 101/2016-др.закон) и члана 18. ст.1. тачка 18. Статута општине Велико Градиште (''Службени 
гласник општине Велико Градиште'' бр. 9/08, 5/2014,5/2016 и 28/2016), на предлог Општинског 
већа општине Велико Градиште, 
 Скупштина Општине Велико Градиште на својој14. седници одржаној дана 18.12.2017. 
године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 

 Одлукa о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште 
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр.12/11) са изменама и допунама објављеним у 
Службеном гласнику општине Велико Градиште, бр.10/12, 17/12, 10/13, 14/13, 15/14, 15/15, 5/16 и 
24/16, мења се и гласи: 
 

Члан 1. 
 Члан 2. став.1, тачка 1. „Право на дечији и родитељски додатак“, мења се и гласи: 
 „Право на опремање новорођенчета и додатно опремање новорођенчета“ 

 
Члан 2. 

 У делу 2. Проширена права из социјалне заштите, тачка 1. „Право на дечији и родитељски 
додатак“ мења се и гласи: 
 „Право на опремање новорођенчета и додатно опремање новорођенчета“. 
 

Члан 3. 
 Члан 3. мења се и гласи: 
 „Право на опремање новорођенчета признаје се једном од родитеља који има пребивалиште на 
подручју општине Велико Градиште од најмање једне године, пре рођења детета и то: 
 -за прворођено живо дете у износу од 15.000,00 динара и дечије ауто седиште, 
 -за другорођено живо дете у износу од 20.000,00 динара и дечије ауто седиште, 
 -за трећерођено и свако наредно живо дете у износу од 25.000,00 динара и дечије ауто 
седиште. 
 У случају да је један од родитеља самохрани родитељ износи накнаде из предходног става 
увећавају се за 50%“ 
 

Члан 4. 
 Члан 4. став 1. „Право на породични додатак признаје се мајци у једнократном износу од 
50.000,00 динара“ мења се и гласи: 
„ Право на додатно опремање новорођенчета признаје се мајци у једнократном износу од 50.000,00 
динара“ 

 
Члан 5. 

 У члану 6., став 1 брише се „до 60 динара по ученику“ и замењује са „ до изоса по ученику 
који утврди Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Основне школе а према 
реалним трошковима и потребама ученика на бесплатну ужину“. 
 

Члан 6. 
 У члану 9а, ставу 4 брише се „предходно најмање два пута“ и замењује са „претходно 
најмање три пута“. 
 
 



 
 
 

Члан 7. 
 У члану 11а, ставу 3, алинеји 6 брише се „два“ и замењује са „три“. 
 

Члан 8. 
 Остале одредбе Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини 
Велико Градиште остају неизмењене. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Велико Градиште. 
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