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На основу члана 11. став 4.  Закона о финансијској подршци породици са децом  (Службени гласник РС, 
број 113/2017 и 50/2018), и  члана 40. Статута општине Велико Градиште (Службени гласник општине Велико 
Градиште, бр. 5/2018- пречишћен текст), Скупштина општине Велико Градиште, на 20. седници одржаној 
30.11.2018. године, доноси 

 
ОДЛУКУ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ  

ПОРОДИЦИ И ДЕЦИ  
НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком се уређују права грађана за чије се остваривање стара општина, услови и поступак за 
остваривање ових права, начин финансирања и обезбеђивања средстава. 
 Права из ове Одлуке могу остварити лица са пребивалиштем на  територији Општине Велико 
Градиште. 
   
ПРАВА  

Члан 2. 
  Права грађана која се уређују овом одлуком су: 
 

1. Право на опремање новорођенчета и додатно опремање новорођенчета, 
2. Право на помоћ породици, 
3. Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, 
4. Право на бесплатне услуге предшколске установе (вртића), 
5. Право на новогодишњи поклон првом рођеном детету у новој години, 
6. Право на пакет за ђаке прваке, 
7. Право на набавку уџбеника за треће и свако наредно дете, 
8. Право на награду ученику за остварене  резултате током редовног школовања, 
9. Право на награду за најбољег студента 

 
  
1.Право на опремање новорођенчета и додатно опремање новорођенчета 
      

Члан 3. 
 Право на опремање новорођенчета са пребивалиштем на територији општине Велико Градиште, 
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. 
 Дечије ауто седиште, додељује се закључно са тећерођеним дететом у породици, изузев у случају када 
је између трећег и четвртог детета протекло више од 5 година, у том случају ауто седиште припада и четвртом 
детету.  
 У случају да је један од родитеља самохрани родитељ износи накнада из става 1. увећавају се за 50%. 
                                                         

Члан 4. 
             Право на додатно опремање новорођенчета признаје се мајци у једнократном износу од 50.000,00 
динара. 
             Ово право остварује мајка која је  у време рађања детета, осигурана на терет буџета РС или је 
пољопривредни осигураник, чије је пребивалиште на територији општине Велико Градиште, дуже од годину 
дана, као и да новорођено дете има пријаву пребивалишта на територији општине Велико Градиште.   
 
2.Право на помоћ породици 
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Члан 5. 

 Право на помоћ породици за сваки новосклопљени брак између супружника ако један од њих има 
пребивалиште на тетиторији општине Велико Градиште, дуже од једне године , износи 20.000,00 динара под 
условом да је брак склопљен на територији општине Велико Градиште, и да су оба супружника млађа од 
четрдесет пет година.  
 
3.Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 

 
Члан 6. 

 Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може остварити породица (брачни и ванбрачни другови) која 
има пребивалиште на територији општине Велико Градиште, најмање 2. године, рачунајући од дана 
подношења захтева, која због стерилитета или привремене неплодности  нема деце, а у поступку је вантелесне 
оплодње пред надлежном здравственом установом. 
            Породици из ст. 1. овог члана врши се накнада трошкова за вантелесну оплодњу, укључујући и 
трошкове за неопходне лекове и медикаменте. 
            Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може остварити породица највише два пута уз услов да су 
предходно најмање три пута били у Програму и поступку оплодње коју је финансирао надлежни Фонд за 
здравствено осигурање.  
  

 
Члан 7. 

            Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње у целокупном износу има породица чији су чланови 
незапослени и немају приходе из којих би се издржавали најмање 1. годину пре подношења захтева.   
 Право на накнаду трошкова у висини од 60% вантелесне оплодње има породица чија просечна месечна 
примања у предходна три месеца у односу на месец подношења захтева не прелазе две просечне (нето) зараде 
у Републици према последњим подацима Републичког завода за статистику. 
           Право на накнаду трошкова у висини од 50% има породица чија су просечна месечна примања у 
предходна три месеца у односу на месец који предходи подношењу захтева између две и две и по нето зараде у 
привреди Републике према последњим подацима Републичког завода за статистику. 
            Право на накнаду трошкова у висини од 35% има породица чија су просечна месечна примања у 
предходна три месеца у односу на месец који предходи подношењу захтева између две и по и три просечне 
нето зараде у Републици према последњим подацима Републичког завода за статистику. 
            Право на накнаду трошкова у висини од 15%  има породица чија су просечна месечна примања у 
предходна три месеца у односу на месец који предходи подношењу захтева између три и три и по просечене 
нето зараде у Републици према последњим подацима Републичког завода за статистику. 
 
4.Право на бесплатне услуге предшколске установе (вртића) 
 

Члан 8. 
 Право на бесплатно коришћење услуга у предшколској установи (вртићу) има свако треће и наредно 
дете у породици са пребивалиштем на територији општине Велико Градиште.  
 Деца предшколског узраста из материјално угрожених породица, као и деца без родитељског старања, 
деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом која нису остварила право у складу са чл. 34, 35. и 36. 
Закона о финансијској подршци породици са децом, имају у зависности од материјалног положаја породице, 
право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи која има решење министарства надлежног за 
послове просвете о верификацији.  

 Начин и услове регресирања трошкова из става 2. овог члана утврђује надлежни орган јединице 
локалне самоуправе.  

5.Право на новогодишњи поклон првом рођеном детету у новој години 
 

Члан 9. 
 Прво на новогодишњи поклон за прво рођено дете у календарској години остварује родитељ под 
условом да има пребивалиште на територији општине Велико Градиште. 
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 Право  из става 1. овог члана, остварује и родитељ којем се роде близанци, тројке и четворке. 
 Право на новогодишњи поклон реализује се исплатом новчаних средстава или давањем поклона у 

одређеној вредности. 
 Председник општине  решењем утврђује висину средстава и начин  доделе новогодишњег поклона  за 

прворођено дете са територије општине Велико Градиште  у Новој години. 
 
6.Право на пакет за ђаке прваке 

Члан 10. 
 Право на пакет за ђаке прваке припада сваком детету које први пут уписује први разред основне школе 
која се налази на територији општине Велико Градиште. 
 Пакет се састоји од неопходног  школског прибора и слатког дела.  
 Председник општине  решењем утврђује висину средстава за формирање поклон пакета.  
 
7.Право на набавку уџбеника за треће и свако наредно дете 
 

Члан 11. 
 Породица са троје или више деце, за треће и свако наредно дете има право на новчану накнаду за 
куповину уџбеника, не и за друга наставна средства, уколико дете редовно похађа основну школу и уколико 
родитељи и дете имају пребивалиште у општини Велико Градиште.  
 Новчана накнада за куповину уџбеника се исплаћује, на основу  достављеног предрачуна за куповину 
обавезних уџбеника из буџета општине Велико Градиште. 
 

Члан 12. 
 Основне школе достављају надлежном одељењу Општинске управе општине Велико Градиште, 
предрачун и: 
-податке  о висини цена обавезних уџбеника за сваки разред, који су одређени у складу са законом, 
-списак ученика који добијају бесплатне уџбенике од Министарства, Центра за социјални рад и другог органа 
или организације, из донације и слично.  
 Општинско веће доноси одлуку о износу новчане накнаде за куповину уџбеника на основу извештаја 
надлежног одељења Општинске управе у складу са одлуком о буџету општине Велико Градиште.  
 Износ новчане накнаде за куповину уџбеника јесте просечна висина цене обавезних уџбеника за 
одређени разред за основне школе на територији општине Велико Градиште. 
 
8. Право на награду ученику за остварене резултате током редовног школовања 
 

Члан 13. 
 Право на награду има ученик који је заузео једно од прва три места на републичким такмичењима из 
области знања и спорта, а који је уписан у школу  са територије општине Велико Градиште. 
 Надлежна школа доставља Општинској управи, обавештење у коме наводи основне податке о ученику, 
такмичењу и оствареним резултатима. 

 Право на награду реализује се исплатом новчаних средстава или давањем поклона у одређеној 
вредности. 

 Председник општине  решењем утврђује висину средстава и начин  доделе награде. 
 

9.Право на награду за најбољег студента 
Члан 14. 

 У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и 
стручни рад студената, општина Велико Градиште, додељује две награде за најбоље редовне студенте са 
територије општине Велико Градиште. 
 Награде су новчане и додељују се  на посебној свечаности.  
 Студент може добити награду, уколико није губио годину током студирања и са оствареном просечном 
оценом током студија изнад 9.00. 
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 Административне послове везане за избор најбољег студента (расписивање Јавног позива, прикупљање 
и обрађивање пристиглих пријава, израда предлога одлуке), обављаће надлежно одељење Општинске управе 
општине Велико Градиште. 
 Председник општине  решењем утврђује висину средстава за прву и другу награду. 
  
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОВЕ ОДЛУКЕ 
 

Члан 15. 
           О захтевима за остваривање права из члана 2. став 1. тачка 1. до 4. ове  Одлуке  решава у првом степену 
Центар за социјални рад. 
 О захтевима за остваривање права из члана 2. став 1. тачка 5. до 9. ове  Одлуке  решава у првом степену 
надлежно одељење Општинске управе општине Велико Градиште. 
 

Члан 16. 
        Поступак за остваривање права из ове Одлуке покреће се по захтеву или по службеној дужности. 
         Када се као корисник права из ове Одлуке појављује породица, за носиоца права се одређује један 
пословно способан члан. 
 

Члан 17. 
          Захтев за остваривање права за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу странке покрећу захтевом. 
           Захтев се подноси Центру за социјални рад. О захтеву за вантелесну оплодњу одлучује Општинско веће. 
           Захтев за рефундацију трошкова вантелесне оплодње подноси се у року од 3. месеца од дана обављеног 
поступка вантелесне оплодње. 
 

Члан 18. 
           Поступак за остваривање права из ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем управном 
поступку. 
           Ради потпунијег сагледавања потреба корисника може се користити мишљење месне заједнице, других 
установа, организација, удружења и појединаца. 
 

Члан 19. 
          По жалби на решење Центра за социјални рад и надлежног одељења Општинске управе  о правима из ове 
Одлуке у другом степену решава Општинско веће општине Велико Градиште. 
 

Члан 20. 
       Рокови за подношење захтева за остваривање Права на опремање новорођенчета и додатно опремање 
новорођенчета износе годину дана од дана рођења детета, односно 60 дана од склапања брака за остваривање 
Права на помоћ породици. 
 Ближи услови и начин остваривања права из ове Одлуке уредиће се Правилником којег ће донети 
Општинско веће општине Велико Градиште. 
                                                                        
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА 

Члан 21. 
          Права из ове Одлуке су права од локалног интереса и о њиховом обезбеђивању стара се општина Велико 
Градиште, по одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом.  
          Средства за остваривање права из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Велико Градиште и 
наменски се опредељују за сваку буџетску годину у односу на расположива средства. 
 Надлежно одељење Општинске управе врши пренос средстава за финансирање права из ове Одлуке на 
основу решења Центра за социјални рад и надлежног одељења Општинске управе. 
 Структуру, начин финансирања и број стручних радника за спровођење ове одлуке утврђује 
Општинско веће општине Велико Градиште. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
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 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“, а примењиваће се почев од 01.01.2019. године. 
          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проширеним правима из социјалне заштите 
грађана у општини Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 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, 24/16 и 14/17). 
     Поступци за остваривање права који су започети пре почетка примене ове одлуке окончаће се у складу 
са прописима који су били на снази у време отпочињања поступка. 
 
 

Број: 560-201/2018-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 

                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                                                                                                                                    Браниславка Шуловић,с.р. 
      
          
 


