
 

ПРЕДЛОГ 

На основу члана 70. Статута  општине Велико Градиште ("Службени гласник општине 

Велико Градиште", број  2/2019) и Одлуке о буџету општине Велико Градиште  за 2022. 

годину („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр.__ )  

   Oпштинско веће ,општине Велико Градиште  на седници одржаној   ___  2022 године, донела 

је 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД 

ТЕШКИХ БОЛЕСТИ  ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

      Члан 1. 

Овом одлуком се ближе утврђујe поступак доделе новчане помоћи за лечење оболеле деце од 

тешких болести из буџета  општине Велико Градиште.  

     Члан 2. 

Општина Велико Градиште  додељује новчану помоћ за лечење оболеле деце од тешких болести  

са пребивалиштем/боравиштем на подручју општине Велико Градиште, у складу са средствима 

опредељеним Одлуком о буџету општине Велико Градиште.  

     Члан 3. 

Новчана помоћ за децу наведену у члану 2. ове одлуке ће се додељивати једном годишње 

Решењем Председника општине (члан 6. ове Одлуке), а исплате ће се вршити у другој 

половини децембра текуће и током јануара наредне године за претходну, зависно од тренутне 

расположивости средстава.  

      Члан 4.  

Новчана помоћ ће бити додељени на основу активних евиденција, и то: Центра за социјални 

рад општине Велико Градиште и Голубац и Дома здравља у Великом Градишту , а који 

садрже: име и презиме детета, датум рођења, име једног од родитеља/старатеља са бројем 

телефона и адресу пребивалишта/боравишта.  

     Члан 5.  

Проверу испуњености критеријума (пребивалиште /боравишта) и утврђивање коначне листе на 

основу спискова из претходног става, обавиће Комисија за доделу новчане помоћи за лечење 

оболеле деце од тешких болести  коју ће именовати председник Општине. Комисије за доделу 

новчане помоћ за лечење оболеле деце од тешких болести  ће своје предлоге доставити 

Одељењу за друштвене делатности заједничке послове . 

      Члан 6.  

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове доставља предлоге Решења 

Председнику општине. 

Председник  општине Велико Градиште, на основу предлога донеће Решење о додели новчане 

помоћи  за лечење оболеле деце од тешких болести  из буџета општине Велико Градиште.  

      Члан 7.  

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности и заједничке послове 

и Одељење за финансије  општине Велико Градиште.  

        Члан 8.  

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Велико Градиште''. 

 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у  Одлуци о буџету општине Велико Градиште 

и члану 70. Статута  општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико 

Градиште", број  2/2019)   

 Центар за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац  у сарадњи са Домом здравља 

Велико Градиште и Одељењем за друштвене делатности и заједничке послове  Општинске 

управе Велико Градиште, доставило је надлежном Одељењу финансија  ,Општиске управе 

општине Велико Градиште  анализу потреба  за новчану подршку породимама са оболелеом 

децом од тежих болести у којој су  прикупили податке о деци за коју   су стручне службе 

процениле да имају највећи степен болести и да им је потребна финансијска помоћ за даље 

лечење. 

Одлуком о буџету за текућу годину предвиђена су новчана  средства која су потребна како би се   

извршила исплата средстава породицама са позиције 31 - Накнада из буџета за децу и породицу, 

Програмска активност 0901-0006 – Подршка деци и породици са децом,  

Чланом 4. ове одлуке предвиђено је да Центар за социјални рад општине Велико Градиште и 

Голубац  у сарадњи са Домом здравља Велико Градиште на основу активне евиденције достави 

списак Комисији за доделу новчане помоћи за лечење оболеле деце од тешких болести. 

Комисија  ће извршити проверу на основу критеријума и упутити предлог Одељењу за 

друштвене делатности и заједничке послове ОУ општине Велико Градиште како би на основу 

тога ово надлежно одељење би израдило предлоге Решења о додели новчане помоћи  за лечење 

оболеле деце од тешких болести и доставило Председнику општине Велико Градиште на 

одлучивање  

Циљ доношења ове одлуке је побољшање материјалних услова  породицама  и допринос наше 

заједнице према тој деци 

 

Обрађивач: Одељење за друштвене делатности и заједничке 


