
На основу члана 1. и члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици

са децом (Службени гласник РС, бр. 113/17 и 50/18), члана 20. став 1 тачка 4. и члана

23. став 4. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др.

закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 36. став 1. тачка 87. и члана 128. став 1.

Статута града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина број 17/20-пречишћен

текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана ________ године

доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА

„ТРИ ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА

Члан 1.

Град Зрењанин приступа у чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ из

Чачка у циљу обезбеђивања додатног вида подршке породицама са троје и више деце

са територије града Зрењанина, омогућавања финансијских олакшица при куповини

робе и пружање услуга, побољшања материјалног положаја и квалитета живота

наведених породица.

Члан 2.

Град Зрењанин ће поднети пријаву за учлањење Управном одбору Удружења

„Покрет за децу три плус“ у складу са чланом 6. Удружења.

Члан 3.

Даном пријема у чланство Удружења, Град прихвата износ чланарине од 6

(шест) динара по становнику јединице локалне самоуправе, који је утврђен Одлуком

Скупштине Удружења „Покрет за децу три плус“ од 23.05.2018. године на годишњем

нивоу и који ће се исплаћивати једном годишње.

Град може иступити из чланства Удружења давањем писане изјаве о иступању.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу

града'' Зрењанина.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Чедомир Јањић



О б р а з л о ж е њ е

Чланом 1. Закона о финансијској подршци породици са децом (Службени

гласник РС, бр. 113/17 и 50/18) уређено је да се финансијска подршка породици са

децом између осталог додељује ради побољшања услова за задовољавање основних

потреба деце, али и посебног подстицаја и подршке родитељима да остваре жељени

број деце.

Чланом 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом

(Службени гласник РС, бр. 113/17 и 50/18) прописано је да АП Војводина, општина,

односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и друга права, већи обим

права од права утврђених овим законом и повољније услове за њихово остваривање.

Чланом 20. став 1 тачка 4. и чланом 23. став 4. Закона о локалној самоуправи

(Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18)

утврђено је да Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом, а одредбе

овог закона које се односе на општину примењују се и на град се старају о

задовољавању потреба грађана и у области дечије заштите.

Члановима 36. став 1. тачка 87. и 128. став 1. Статута града Зрењанина утврђене

су надлежности и акти Скупштине града Зрењанина

Доношењу ове одлуке приступа се из потребе вођења одговорне пронаталитетне

политике, утврђивања већег обима права у области дечије и породичне заштите, као и

унапређења мера популационе политике на територији града Зрењанина.

Удружење „Покрет за децу три плус“ из Чачка је основано са циљем пружања

подршке породици, подстицају рађања и пораста наталитета у Републици Србији, а

њихова иницијатива и пројекат „Цена минус за 3+“ је подржана и од стране

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Усвајањем ове одлуке се проширује број мера популационе политике и обим

подршке породицама са децом, чиме се додатно оснажују и подстичу родитељи на

рађање трећег и наредног реда рођења детета, што представља тежњу породица и

Града, доприноси природном прираштају и мењању демографске слике града

Зрењанина.

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку

у датом тексту.
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