
 НАЦРТ 

 

 На основу члана 20. став 1. тачка 4) и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 

- др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 209. Закона о социјалној заштити 

(Службени гласник РС, број 24/11), и члана 40. Статута општине Велико Градиште 

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

Велико Градиште на ____. седници одржаној ______2022. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о социјалној заштити општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 16/2018), у члану 68. након става 5. додаје се нови став 

6. који гласи:  

 „Редовни ученици основних школа са пребивалиштем у општини Велико 

Градиште, који поседују налаз и мишљење Интерресорне комисије за пружањем 

додатне образовне подршке, имају право на бесплатан превоз до школе на територији 

општине  Велико Градиште или суседних општина  (у висини месечне карте), као и 

њихов пратилац у току школске године.“ 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Велико Градиште“. 
 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење предложене измене садржан је у члану 20. став 1. 

тачка 4) Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07, 83/2014 - 

др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), који прописује да свака 

јединица локалне самоуправе има обавезу да се између осталог стара о задовољавању 

потреба грађана у области основног образовања и васпитања, социјалне и дечије 

заштите. 

 Потреба за увођењем овог додатног права као облика материјалне подршке, 

произилази из све већег броја родитеља који се јављају Интерресорној комисији, за 

чију се децу у поступку оцене њиховог здравственог стања доносе мишљења у којима 

се предлажу посебни видови подршке у образовном систему. У извештајима 

Интерресорне комисије евидентан је пораст деце са сметњама у развоју која нису у 

могућности да кроз инклузивно обарзовање прате редовну наставу у својим матичним 

школама, тако да су принуђена да похађају основне школе у окружењу које су 

оспособљене за пружање основног образовања деци са сметњама у развоју.  

 Средства за остваривање овог права обезбеђена су буџетом општине Велико 

Градиште. 

 

 

Обрађивач: Одељење за општу управу  


