
  

На основу члана 22. став 2. Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији 

општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште ”, бр. 50/22),  

Општинско веће општине Велико Градиште, на својој 75. сединици, одржаној дана 01.02.2023. 

године, доноси 

ПРАВИЛНИК  

о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици и деци на 

територији општине Велико Градиште 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се ближи услови и начин остваривања права утврђених Одлуком о 

финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште”, бр. 50/2022) (у даљем тексту: Одлука), и то права на:  

1. Право на опремање новорођенчета, 

2. Право на помоћ породици, 

3. Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, 

4. Право на бесплатне услуге продуженог боравка у школи 

5. Право на финансијску подршку породици са троје или више деце 

6. Право на бесплатне услуге предшколске установе (вртића) 

7. Право на новогодишњи и ускршњи слатки пакет за децу Општине Велико Градиште 

8. Право на новогодишњи поклон првом рођеном детету у новој години, 

9. Право на пакет за ђаке прваке, 

10. Право на набавку уџбеника за треће и свако наредно дете, 

11. Право на награду ученику за остварене резултате током редовног школовања, 

12. Право на награду за најбољег студента 

Члан 2. 

 Права утврђена овом одлуком остварују се по прописима о општем управном поступку, ако овом 

одлуком  није другачије одређено. 

 Податке који су потребни за решавање захтева по овој одлуци, а налазе се у доступним 

службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних 

овлашћења, органи надлежни за решавање о правима по овој одлуци прибављају по службеној дужности 

у складу са законом који уређује општи управни поступак. 

 Органи надлежни за решавање о правима по овој одлуци преузимају податке из става 2. овог 

члана, из доступних службених евиденција електронским путем уколико су умрежени са базама података 

у складу са законом, за подносиоца захтева и чланове заједничког домаћинства који се односе на: ЈМБГ, 

име и презиме, држављанство из матичних књига, податке о пребивалишту из регистра пребивалишта, 

податке о приходима и имовини из службених евиденција пореске управе, податке о пријави на 

осигурање и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање из Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања, податке о поседовању непокретности из катастра непокретности и других јавно 

доступних евиденција. 

II. ПРАВО НА ОПРЕМАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА  

Члан 3. 

Остваривање права на опремање новорођенчета врши се на основу поднетог захтева и прописаних 

доказа прибављених у складу са чланом 2. Правилника. 

Докази из става 1. овог члана су: 

1) извод из матичне књиге рођених за дете; 

2) пријава пребивалишта мајке или оца; 

4) пријава пребивалишта за дете за које се подноси захтев; 

5) текући рачун;  

6) лична карта једног од родитеља; 



 

III  ПРАВО НА ПОМОЋ ПОРОДИЦИ 

Члан 4. 

Остваривање права на помоћ породици врши се на основу поднетог захтева и прописаних доказа 

прибављених у складу са чланом 2. Правилника. 

Докази из става 1. овог члана су: 

1) извод из матичне књиге венчаних; 

2) пријава пребивалишта за једног од супружника-подносиоца захтева; 

4) копија текућег рачуна. 

 

IV ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 

Члан 5. 

Остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу  врши се на основу поднетог 

захтева и прописаних доказа прибављених у складу са чланом 2. Правилника. 

Докази из става 1. овог члана су: 

1) извод из матичне књиге венчаних, односно изјава о постојању ванбрачне заједнице; 

2) пријава пребивалишта за оба супружника; 

3) уверење надлежног органа о висини остварених прихода у три месеца која предходне месецу 

подношења захтева; 

4) потврда здравствене установе да су у поступку вантелесне оплодње са назнаком термина за 

обављање поступка; 

5) препорука здравствене установе да је вантелесна оплодња потребна и могућа; 

6) потврда надлежне установе да је пар најмање три пута био у Програму из члана 6. Одлуке; 

7) профактура надлежне установе о висини трошкова поступка вантелесне оплодње; 

8) копија текућег рачуна. 

Члан 6. 

Ако је поступак вантелесне оплодње окончан и извршено је плаћање поступка поред документације 

из члана 5. Правилника, прилаже се и: 

1) фактура-рачун надлежне установе о извршеном поступку вантелесне оплодње са доказом о 

извршеној уплати трошкова; 

2) потврда надлежне установе о датуму обављеног поступка. 

VI ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ  

Члан 7. 

Остваривање права на финансијску подршку породици у висини од 30% од утврђеног пореза на 

имовину врши се на основу поднетог захтева и порписаних доказа. 

Докази из става 1. овог члана су: 

1) Извод из матичне књиге рођених за сву децу 

2) Потврда о пребивалишту за све чланове домаћинства 

3) Одлука надлежног органа о вршењу родитељског права- за родитеље троје или више деце са 

којим према одлуци надлежог органа не живе сва деца   

4) Потврда да су претходно измирене све доспеле пореске обавезе по основу пореза на имовину 

5) Родитељ троје или више деце који није порески обвезник подноси оверену изјаву о саставу 

заједничког породичног домаћинства.  

Породицу у смислу става 1. овог члана представља заједничко домаћинство родитеља троје или 

више деце рођених после 01.01.2023. године а које чине: сродници у правој линији без обзира на степен 

сродства, супружници или ванбрачни партнери, њихова заједничка деца, усвојеници и деца из 

претходних бракова или ранијих ванбрачних заједница уколико имају исто пребивалиште.  

Решење којим се утврђује постојање права доноси Центар за социјални ради и доставља се Одељењу 

локалне пореске администрације. 



Одељење локалне пореске администрације врши обрачун износа финансијске подршке по 

извршеном задужењу пореског обвезника и доноси решење у складу са Одлуком о финансијсској 

подршци породици  и деци на територији општине Велико Градиште и овим Правилником. 

Одељење локалне пореске администрације врши обрачун за текућу календарску годину, када је 

захтев поднет по основу рођења трећег детета рођеног у првој половини текуће године односно до краја 

јуна текуће године, а када је захтев поднет по основу рођења трећег детета рођеног у другој половини 

године односно од почетка јула до краја године врши обрачун почев од наредне календарске године. 

 

VII ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УСЛУГЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ШКОЛИ  

Члан 8. 

Остваривање права на бесплатне услуге продуженог боравка у школи врши се на основу поднетог 

захтева и прописаних доказа прибављених у складу са чланом 2. Правилника. 

Докази из става 1. овог члана су: 

1) за теће и свако наредно дете - извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици и изјава 

оверена од стране надлежног органа о члановима породице; 

2) за децу са сметњама у развоју  и децу са инвалидитетом – мишељење Интерресорне комисије; 

3) за децу из материјално угрожених породица - решење о новчаној социјалној помоћи; 

4) за децу без родитељског старања  - решење надлежног органа о старатељству. 

 

Члан 9.  

Породицу у смислу члана 8. Одлуке  чине: супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у 

правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена 

сродства под условом да живе у заједничком домаћинству. 

Чланом породице, у смислу става 1. овог члана, сматра се и дете које не живи у породици, а налази 

се на школовању – до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године 

живота. 

Чланом породице, у смислу става 1. овог члана, сматра се и супружник без обзира где фактички 

живи. 

Изузетно од ст. 1. и 3. овог члана, чланом породице не сматра се извршилац насиља у породици, 

односно његови приходи и имовина не утичу на право жртава насиља у породици да остваре право, ако 

испуњавају друге услове прописане Одлуком. 

Чланом породице старатеља сматра се и лице, које се у породици старатеља налази на основу 

решења органа старатељства. 

Изузетно од става 1. овог члана, приликом утврђивања редоследа рођења деце, у породицу се 

убрајају и деца која не живе у њој. 

Члан 10. 

За остваривање права на бесплатне услуге продуженог боравка у школи, редослед рођења деце из 

разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала утврђује се према родитељу са којим дете 

живи по одлуци надлежног органа. 

Редослед рођења деце која су у време развода брака или престанка ванбрачне заједнице била 

пунолетна или за коју је у току поступак утврђивања породичноправног статуса пред надлежним 

органом, утврђује се према родитељу са којим деца живе. 

Чињеница са којим родитељем деца живе, утврђује се према налазу надлежног центра за социјални 

рад. 

За остваривање права на бесплатне услуге предшколске установе у редослед рођења не рачунају се 

деца која су дата на хранитељство или старатељство. 

За остваривање права предвиђених чланом 8. Одлуке у редослед рођења рачунају се и усвојена деца. 

 

VII ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УСЛУГЕ  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (ВРТИЋА) 

Члан 11. 

Остваривање права на бесплатне услуге предшколске установе (вртића)  врши се на основу поднетог 

захтева и прописаних доказа прибављених у складу са чланом 2. Правилника. 

Докази из става 1. овог члана су: 

1) извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици; 



2) пријава пребивалишта родитеља; 

3) пријава пребивалишта за дете за које се подноси захтев; 

4) изјава оверена од стране надлежног органа о члановима породице  

5) уверење да је дете уписано у предшколску установу 

 

Члан 12. 

 

Породица у смислу члана 11. прописана је чланом 9. и 10 овог Правилника. 

 

VIII. ПРАВО НА НОВОГОДИШЊИ И УСКРШЊИ СЛАТКИ ПАКЕТ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 

Члан 13. 

 

Право на новогодишњи и ускршњи слатки пакет за децу Општине Велико Градиште реализује се 

поделом пакетића на улицама и трговима у насељеном месту Великом Градишту и у свим селима 

Општине Велико Градиште у дане обележавања Нове Године и Ускрса.  

Најкасније 5 дана пре поделе пакетића путем званичног интернет сајта Општине Велико Градиште 

објављује се где и у ком периоду ће се вршити подела пакетића. 

 

IX. ПРАВО НА НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН ПРВОМ РОЂЕНОМ ДЕТЕТУ  У НОВОЈ ГОДИНИ  

Члан 14. 

 

Остваривање права на новогодишњи поклон првом рођеном детету у новој години врши се на 

основу поднетог захтева и прописаних доказа прибављених у складу са чланом 2. Правилника. 

Докази из става 1. овог члана су: 

1) отпусна листа или други доказ о чињеници рођења детета; 

2) пријава пребивалишта мајке или оца; 

4) изјава родитеља о будућем  пребивалишту детета. 

 

X ПРАВО НА ПАКЕТ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 

Члан 15. 

Остваривање права на пакет за ђаке прваке врши се на основу прикупљених спискова достављених 

од стране основних школа и предшколске установе на територији општине Велико Градиште. 

Установе из става 1. овог члана, достављају спискове ученика стасалих за полазак у први разред, 

надлежном одељењу Општинске управе општине Велико Градиште, најкасније до 31.  јула  текуће 

године. 

Расподела  пакета, врши се првог радног дана у школској години, у основним школама. 

 

XI ПРАВО НА НАБАВКУ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ 

Члан 16. 

Остваривање права на набавку уџбеника за треће и свако наредно дете  врши се на основу поднетог 

захтева и прописаних доказа прибављених у складу са чланом 2. Правилника. 

Докази из става 1. овог члана су: 

1) извод из матичне књиге рођених за сву  децу у породици; 

2) пријава пребивалишта мајке и оца; 

4) пријава пребивалишта за дете за које се подноси захтев; 

5) изјава оверена од стране надлежног органа о члановима породице;  

6) копија текућег рачуна. 

Члан 17. 

 Породица у смислу члана 16. прописана је чланом 9. и 10 овог Правилника.  

 

XII ПРАВО НА НАГРАДУ УЧЕНИКУ ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ ТОКОМ РЕДОВНОГ 

ШКОЛОВАЊА 



Члан 18. 

Остваривање права на награду ученику за остварене резултате током редовног школовања  врши се 

на основу достављених података од стране школских установа на територији општине Велико Градиште. 

Установе из става 1. овог члана, достављају податке о ученицима  и оствареним резултатима, 

надлежном одељењу Општинске управе општине Велико Градиште, најкасније до 15.  јуна текуће године. 

Додела награда за остварене резултате, врши се на пријему организованом од стране председника 

општине. 

 

ХIII ПРАВО НА НАГРАДУ ЗА НАЈБОЉЕГ СТУДЕНТА 

Члан 19. 

Остваривање права на награду за најбољег студента врши се на основу поднете пријаве у складу са  

објављеним Јавним позивом, и прописаним доказима прибављеним у складу са чланом 2. Правилника. 

Докази из става 1. овог члана су: 

1) потврда о уписаној години студија; 

2) потврда о оствареној просечној оцени у току студирања; 

2) пријава пребивалишта; 

4) копија текућег рачуна. 

Члан 20. 

Приликом одлучивања о праву из Одлуке, орган који води поступак, може у циљу утврђивања 

материјалне истине, прибавити и друге доказе које оцени неопходним, а по потреби извршити и увиђај.   

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 21. 

Даном примене овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима и начину 

остваривања проширених права из области социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште, 

(„Службени гласник општине Велико Градиште'' бр. 17/18 и 6/21). 

Члан 22. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у „Службеном гласнику општине 

Велико Градиште”, а примењиваће се на захтеве поднете почев од 01.01.2023. године.  

 

Број: 560-16/2023-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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                                                                                                  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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