
На основу члана 1. Правилника о
условима и начуну за отварање и укидање
подрачуна Консолидованог рачуна трезора код
Управе за трезор („Службени гласник РС“, број
50/2011) и члана 21. и 82. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник Општине
Велико Градиште“, број 9/08),

Општиско веће општине Велико
Градиште на 105. седници одржаној дана
30.12.2015. године, доноси:

О Д Л У К У

О ОТВАРАЊУ ПОДРАЧУНА

Члан 1.

Општина Велико Градиште ће за потребе
имплементације пројекта „Живот у заједници“,
отворити подрачун за евидентирање
финансијских промена, у оквиру консолидованог
рачуна трезора код Управе за трезор.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“      

Број: 400-96/2015-01-4

Велико Градиште

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник
Општине Велико Градиште

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009) и чланова 8. и 9.
Правилника о начину, поступку и критеријумима
за избор програма од јавног интереса за доделу
средстава из буџета општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 105. седници од
30.12.2015.године, донело је:

ОДЛУКУ
о избору програма удружења грађана

који се финансирају из буџета општине
Велико Градиште за 2016.годину

Удружењима грађана која се финансирају из
буџета општине Велико Градиште додељују се
средства у следећем износу, намени и следећем
начину преноса:

Покрет младих Велико Градиште, за1
организацију манифестација, штампу,
пропагандни материјал, рекламу
70.000,оо динара.

СК Малино брица Велико Градиште,2
за организацију такмичења, штампу,
пропагандни материјал, рекламу, пехари,
судије закуп простора 70.000 ,оо динара.

Ротари клуб Велико Градиште, за3
превоз медицинске опреме додели
40.000,00 динара

Удружење жена МЗ Тополовник из4
Тополовника, за куповину столова
додели  10.000 ,оо динара.

SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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Друштво учитеља општине Велико5
Градиште и Голубац, за организацију
конференције - трибине додели  60.000
,оо динара.

Кинолошко друштво Велико6
Градиште, за награде и судије  додели
20.000 ,оо динара.

Друштво за неговање традиције7
ослобадилачких ратова Србије до
1918.године, Београд – подружница
Велико Градиште за Видовданаски скуп
и прославу Колубарске битке додели
50.000 ,оо динара.

Удружење ``Дунав АРТ`` Велико8
Градиште, за озвучење и штампу и
копирање додели  20.000 ,оо динара.

Ловачко удружење ``Голуб`` Велико9
Градиште, за грађевинске, занатске,
лимарске радове и материјал додели
200.000,оо динара.

Удружење спортских риболоваца10
``Сребрно језеро`` Велико Градиште, за
утрошак ауто гаса и бензина, другу рату
за куповину чамца додели  200.000 ,оо
динара.

Удружење грађана за особе са и без11
инвалидитета ``Заједно смо`` Велико
Градиште, за трошкове превоза,
комуникације и канцеларијски материјал
додели  50.000 ,оо динара.

КУД ``Стишки бисери`` Мајиловац, за12
такмичење деце додели  10.000 ,оо
динара.

СРК ``Риболовачка прича``, за13
припрему Тамаре Петровић за одлазак на
Светско првенство у Шпанију и дипломе
и медаље додели  70.000,оо динара.

УГ ``Рамска тврђава`` Рам, за14
маатеријал за сајам туризма и
суфинансирање књиге ̀ `Рамска тврђава``
додели  40.000 ,оо динара.

Клуб одгајивача голубова Српских15
високолетача СС – 266 Велико
Градиште, за награде, пехаре, дипломе,
захвалнице додели 40.000 ,оо динара.

Опште удружење предузетника16
општине Велико Градиште за
обележавање света Тријерарха, и сајмове
додели 50.000,оо динара.

Удружење голубова Српских17
високолетача СС – 642
``С.Ж.Басарац`` Десине, за
организацију такмичења додели
20.000,оо динара.

Удружење пензионера Велико18
Градиште, за помоћ старим људима
додели 80.000,оо динара.

СУБНОР Велико Градиште, за19
обележавање историјских датума додели
40.000 ,оо динара.

УГ ``ПУЖ`` Велико Градиште, за20
кастрацију, стерилизацију, регистрацију
власничких паса додели  200.000,оо
динара.

УГ ``Ром`` Сребрно језеро, за гориво и21
део сталних трошкова додели  20.000,оо
динара.

Друштво ``Ром`` Велико Градиште, за22
семинаре, трошкове путовања и део
сталних трошкова додели  100.000 ,оо
динара.

Типлер клуб Велико Градиште, за23
пехаре, дипломе и захвалнице додели
20.000,оо динара.

Средства за ове намене планирана су у буџету
општине Велико Градиште за 2016.годину:
За ``Заједно смо``у оквиру Раздела 4 Општинска
управа, Глава 1, Програмска класификација 0901-
0003 Подршка социо-хуманитарним
организацијама,  Функција 090 Социјална
заштита не класификована на другом месту,
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Позиција 49, Економска класификација 481
Дотације невладиним организацијама.
За ``ПУЖ``у оквиру Раздела 4 Општинска
управа, Глава 1, Програмска класификација 0601-
0014 Остале комуналне услуге,  Функција 560
Жаштита животне средине не класификована на
другом месту,  Позиција 34, Економска
класификација 481 Дотације невладиним
организацијама.
За остала удружења у оквиру Раздела 4
Општинска управа, Глава 1, Програмска
класификација 0602-0001 Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 Опште јавне услуге,  Позиција 72,
Економска класификација 481 Дотације
невладиним организацијама.

Пренос средстава из ове одлуке врши се у складу
са Уговором закљученим између удружења и
општине Велико Градиште.

Број: 400-97/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009) и члана 11. Правилника о
начину, поступку и критеријумима за избор
програма од јавног интереса за доделу средстава
из буџета општине Велико Градиште црквама и
верским заједницама са територије општине
Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 105. седници од 30.12.2015.
године, донело је:

ОДЛУКУ
о избору програма за финансирање/

суфинансирање пројеката цркава и верских
заједница за 2016. годину

I IЦрквама и верским заједницама која се
финансирају из буџета општине Велико
Градиште додељују се средства у следећем
износу, намени и следећем начину преноса:

Српска Православна Црквена Општина1
Велико Градиште

Српска Православна Црквена Општина2
Царевац

Српска Православна Црквена Општина3
Тополовник

Српска Православна Црквена Општина4
Макце

Српска Православна Црквена Општина5
Рам

3Број 1631. децембар 2015.
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Српска Православна Црквена Општина6
Десине

Српска Православна Црквена Општина7
Чешљева Бара

Манастир Нимник8

II Средства за ове намене планирана су у буџету
општине Велико Градиште за 2016.годину, у
оквиру Раздела 4 Општинска управа, Глава 1,
Програмска класификација 0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина,  Функција 130 Опште
јавне услуге,  Позиција 72, Економска
класификација 481 Дотације невладиним
организацијама.

III Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између
цркава и општине Велико Градиште.

Број: 400-98/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009), члана 3. став 2.
Правилника о категоризацији спортских
удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште и чланова 34. и 36. Правилника
о финансирању/суфинансирању у области спорта
и физичке културе општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 105. седници од
30.12.2015.године, донело је: 

ОДЛУКУ
о финансирању програма за спортски

клубови који се такмиче у конкуренцији
ветерана, по јавном позиву

Члан 1.

Одобравају се средства Клуб ветерана
одбојке ВГСК Велико Градиште за

финансирање програма спортских клубова који
се такмиче у конкуренцији ветерана, по јавном

позиву на територији општине Велико
Градиште за период од 01.јануара 2016. године

до 31.децембра 2016. године у следећем износу:

Трошкови опреме и превоз на турнире
30.000,00 динара

Укупно         30.000,00 динара

Члан 2.

Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за
2016.годину, у оквиру Раздела 4- Општинска
управа, Глава 1, Програмска класификација 1301-
0001-ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, Функција 810 – Услуге рекреације
и спорта, Позиција 56,Економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама

Члан 3.

Пренос средстава из ове одлуке врши се
у складу са Уговором закљученим између
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спортске организације и Општинске управе
Велико Градиште, а у складу са остварењем
буџета.

Број: 400-99/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009), члана 2. став 3.
Правилника о категоризацији спортских
удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште и чланова 34. и 36. Правилника
о финансирању/суфинансирању у области спорта
и физичке културе општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 105. седници од 30.12.2015.
године, донело је:

ОДЛУКУ
о финансирању програма за функционисање
спортског савеза и осталих облика стручних

удруживања, по јавном позиву

I ОФС Велико Градиште одобравају се
средства у износу од 700.000,00 динара за период
од 01.01.2016.-31.12.2016.године.

II СД ВГСК Велико Градиште одобравају
се средства у износу од 700.000,00 динара за
период од 01.01.2016.-31.12.2016. године.

III Средства за ове намене планирана су
у буџету општине Велико Градиште за
2016.годину, у оквиру Раздела 4- Општинска
управа, Глава 1, Програмска класификација 1301-
0001-ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И

ОМЛАДИНЕ, Функција 810 – Услуге рекреације
и спорта, Позиција 56,Економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама

IV Пренос средстава из ове одлуке врши
се у складу са Уговором закљученим између
спортске организације и Општинске управе
Велико Градиште, а у складу са остварењем
буџета.

Број: 400-100/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009), и чланова 34. и 36.
Правилника о финансирању/суфинансирању у
области спорта и физичке културе општине
Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 105. седници од 30.12.2015.
године, донело је: 

ОДЛУКУ
о финансирању/суфинансирању спортских

удружења (клубова) у области такмичарског
спорта, по извршеној категоризацији

Члан 1.
Одобравају се средства за

финансирање/суфинансирање програма
спортских удружења (клубова) у области
такмичарског спорта за период од 01.01.2016.-
31.12.2016. године у следећем износу:

5Број 1631. децембар 2015.



Члан 2.
Средства из члана 1. клубови могу

искористити у складу са финансијским планом
за 2016. годину. 

Члан 3.
Средства за ове намене планирана су у

буџету општине Велико Градиште за
2016.годину, у оквиру Раздела 4- Општинска
управа, Глава 1, Програмска класификација 1301-
0001-ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, Функција 810 – Услуге рекреације
и спорта, Позиција 56,Економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама

Члан 4.

Пренос средстава из ове одлуке врши се
у складу са Уговором закљученим између
спортске организације и Општинске управе
Велико Градиште, а сразмерно остварењу буџета

Број: 400-101/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009), члана 3. став 2.
Правилника о категоризацији спортских
удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште и чланова 34. и 36. Правилника
о финансирању/суфинансирању у области спорта
и физичке културе општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 105. седници од
30.12.2015.године, донело је: 

ОДЛУКУ
о финансирању програма за фудбалске
клубове који се такмиче у окружном,

међуопштинском и општинском рангу
такмичења, фудбалских клубова (школе
фудбала) који се не такмиче у сениорској

конкуренцији и осталих спортских клубова
чије седиште није у Великом Градишту, по

јавном позиву

Члан 1.

Одобравају се средства за финансирање
фудбалских клубова и осталих спортских
клубова који се такмиче у окружном,
међуопштинском и општинском рангу
такмичења и фудбалских клубова (школе
фудбала) који се не такмиче у сениорској
конкуренцији, за финансирање програма
спортским организацијама по јавном позиву на
територији општине Велико Градиште за период
од 01.јануара 2016.године до 31.децембра
2016.године. 

Члан 2.

Фудбалским клубовима који се такмиче
у окружном рангу такмичења додељују се
средства која се могу искористити за:
финансирање/суфинансирање трошкова  према
гранским  савезима  , таксе службених лица,
трошкови платног промета ,трошкови превоза на
утакмице до 100. 000 динара и трошкови за
хранарине играчима до 100.000 динара.
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Члан 3.

Фудбалским клубовима који се такмиче
у међуопштинском и општинском рангу
такмичења додељују се средства која се могу
искористити за: финансирање/суфинансирање
трошкова  према  гранским  савезима  , таксе
службених лица и трошкове платног промета

Члан 4.

Фудбалским клубовима (школе фудбала)
који се не такмиче у сениорској конкуренцији
додељују се средства која су дефинисана чланом
9. Правилника о финансирању/суфинансирању у
области спорта и физичке културе општине
Велико Градиште (трошкови према гранским
савезима (лиценцирање, котизација,
чланарина), трошкови лекарских прегледа,
таксе службених лица, трошкови превоза,
трошкови спортске опреме, трошкови накнада
тренерима) трошкови платног промета, до
максималног износа од 400.000,00 динара.

Осталим спортским клубовима који се
такмиче у  одређеном рангу такмичења ,чије
седиште није у Великом Градишту додељују се
средства која се могу искористити за:
финансирање/суфинансирање трошкова  према
гранским  савезима  (котизација) и таксе
службених лица .

Члан 5.

Средства су додељена следећим спортским
удружењима који се такмиче у окружном,
међуопштинском и општинском рангу
такмичења  као и фудбалским клубовима (школе
фудбала) које се не такмиче у сениорској
конкуренцији: 

ФК „Пинкум“ Велико Градиште1
ФК „Макце“  Макце 2
ФК“Кумане“ Кумане 3
ФК“Десине“ Десине4
ФК „Рам“ Рам, 5
ФК“Јединство“ Љубиње,6
ФК“Младост“ Бискупље, 7

ФК“Слога-Топ“ Тополовник, 8
ФК“Средњево“ Средњево, 9
ФК“Раднички“ Пожежено, 10
ФК“Пек ,Кусиће, 11
ФК“Млади Борац“ Мајиловац,12
ФК Курјаче Курјаче 13
ФК Печаница ,Печаница 14
ФК Топ Сат Велико Градиште 15
ОК СТИГ Курјаче 16
ФК Баштован Царевац 17
ФК Сираково, Сираково 18
МК Стишки орлови Мајиловац 19

Члан 6.

Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за
2016.годину, у оквиру Раздела 4- Општинска
управа, Глава 1, Програмска класификација 1301-
0001-ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, Функција 810 – Услуге рекреације
и спорта, Позиција 56,Економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама

Члан 7.

Пренос средстава из ове одлуке врши се
у складу са Уговором закљученим између
спортске организације и Општинске управе
Велико Градиште, а у складу са остварењем
буџета.

Број: 400-102/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште (‘’Службени гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/2008) и члана 44.
Пословника о раду Општинског већа општине
Велико Градиште (‘’Службени гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 11/2008), 

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 105. седници одржаној дана
30.12.2015. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о измени режима саобраћаја

у улици Кнеза Лазара у Великом Градишту

Члан 1.
Мења се режим саобраћаја  у улуци

Кнеза Лазара у Великом Градишту тако што се
укида ‘’пешачка зона’’ односно забрана
саобраћаја за моторна возила у временском
периоду од 18.00 до 02.00 часова.

У улици Кнеза Лазара задржава се
једносмерни саобраћајни ток возила од Трга
Младена Милорадовића ка градском парку уз
дозволу дужног паркирања возила у смеру
кретања са обе стране коловозне траке.

Члан 2.
Режим саобраћаја у осталим улицама

остаје непромењен.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Велико Градиште’’. Ступањем на снагу
овог Решења престаје да важи Решење
Председника општине бр. 344-13/2005-01-2 од
11.11.2005. године. 

Образложење

Посматрањем саобраћајних токова и
потребама грађана, а имајући у виду да је крак ка
Пожаревцу Трга Младена Милорадовића
затворен за саобраћај моторних возила, те да у
зимском периоду не постоји жеља и потреба
грађана за коришћењем ул. Кнеза Лазара као
пешачке зоне, Општинско веће је донело Решење
као у диспозитиву, односно да се укине забрана
саобраћаја за моторна возила улицом Кнеза
Лазара у времену од 18.00 до 02.00 часова. 

Број: 344-146/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Број 168 31. децембар 2015.
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