
Предлог  

 

На основу члана 11. став 4 Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“ број. 

113/2017 и 50/2018) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико 

Градиште'' бр.2/2019 ),  

Скупштина општине Велико Градиште на  седници одржаној        2019. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 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 ), члан 2. став 1 тачка 1. мења се и гласи: 

„1. Право на опремање новорођенчета ауто седиштем“ 

 

Члан 2. 

Члан 3 Одлуке мења се и гласи: 

„ Родитељи остварују право на опремање новорођенчета са ауто седиштем под условом да бар један од 

родитеља има пребивалиште на територији општине Велико Градиште најмање  годину дана пре рођења детета. 

Дечије ауто седиште, додељује се закључно са трећерођеним дететом у породици изузев у случају када је 

између рођења трећег и четвртог детета протекло више од 5 година. У том случају ауто седиште припада и 

четвртом детету.“ 

 

Члан 3. 

Члан 4. Одлуке се брише. 

 

Члан 4. 

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

Градиште, а примењује се од 1.01.2020. године. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у Закону о финансијској подршци породици са децом. 

Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној дана 30.11.2018. године донела је Одлуку о 

финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште којом је уредила права која 

остварују лица са подручја општине Велико Градиште. Одлуком је, између осталог, утврђено и право на опремање 

новорођенчета и додатно опремање новорођенчета и то: за прворођено живо дете у породици од 15.000, динара и 

дечје ауто седиште, за другорођено дете у износу од 20.000,00 динара а за трећерођено и свако наредно живо дете 

у износу од 25.000,00 динара. 

У случају да је један од родитеља самохрани родитељ наведени износи накнада се увећавају за 50%.  

Чланом 4 поменуте одлуке је утврђено право мајци на додатно опремање новорођенчета у једнократном 

износу од 50.000,00 динара, ако је осигурана на терет буџета РС или је пољопривредни осигураник. 

Предложеном изменом одлуке укида се право на финансијску помоћ породици новорођенчета, а задржава 

право на дечје ауто седиште из разлога што се повећавају давања из републичког буџета за наредну годину тако 

да ће се се за исту намену породицама  исплаћивати средства  у већем износу и за дужи временски период. 

Повећава се временски период у коме ће се стимулисати породице са двоје деце а пета рођена беба се по условима 

изједначава са четвртом, тако да ће и у овом случају  родитељи  имати право на месечна примања до десете године 

живота детета. 

За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства. 

 

 

 

                                     Предлагач: Општинско веће 


