
 

                                                                                                                                         Предлог   

 

          На основу члана 32. став 1. тач. 20 а у вези члана 20. ст. 1. тач. 18. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014), члана 40. Статута општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14,5/16,28/16 и 14/17)  

и члан 3. Одлуке о организовању Филмског фестивала „SILVER LAKE FILM FESTIVAL“ 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 11/2008), на предлог Општинског већа 

општине Велико Градиште, 

         Скупштина општине Велико Градиште на седници ___ одржаној дана ___________.2018. 

године, донела је, 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

O ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА „SILAFEST“  

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

        

          I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет манифестације фимског фестивала, Међународног туристичког и 

еколошког филма “SILAFEST“ у Великом Градишту ( у даљем тексту: Савет манифестације) у 

следећем саставу: 

1. Драган Милић, Председник општине Велико Градиште, председник Савета, 

2. Слађан Марковић, заменик председника општине Велико Градиште, члан, 

3. Дајана Стојановић, директор Туристичке организације општине Велико Градиште, члан, 

4. Др Зоран Миленковић, виша техничка школа Београд, члан, 

5. Љиљана Черовић из Београда-пр. маенаџер Туристичке организације Србије, члан, 

6. Љубица Митић директор ЈКП „Дунав Велико Градиште“, члан, 

7. Бошко Савковић Београд-директор агенције „Алтернатива“ Београд, члан, 

8. Браниславка Величковић, директор ЈУ КЦ „Властимир Павловић Царевац“ Велико 

Градиште, члан, 

9. Зоран Николић представник Туристичке агенције „Arriva Litas“ из Вел. Градишта, члан, 

10. Здравковић Бојан,угоститељ, члан, 

11. Горан Динчић, угоститељ, члан, 

12. Зоран Ђелић, угоститељ, члан. 

  

          II. У свом раду Савет манифестације ће се у свему придржавати одредби Одлуке и 

Правила о организацији и раду манифестације филмског фестивала. 

  

          III. Мандат новоизабраним члановима Савета манифестације траје 4 (четири) године. 

 

          IV. Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Велико Градиште“. 

 

          V.  Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о организовању Савета 

манифестације филмског фестивала „Silver lake film festival“ Велико Градиште „Службени 

гласник општине Велико Градиште“ бр. 3/2011 и Решење о измени и допуни решења о 

образовању Савета манифестације „Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 

13/2012). 

            

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Међународни фестивал еколошког и туристичког филма „Silver lake tourfilm festival“ 

Одлуком СО Велико Градиште и поверен је на управљање Туристичкој организацији Велико 

Градиште. 

          Фестивал је исте 2011 године добио лиценцу ITCO, (Међународне асоцијације туристичке 

штампе) па је тако у старту постао члан продице сличних фестивала који постоје већ више 

деценија и одржавају се широм света. 

          Током ових година поред више десетина филмова у званичној кокуренцији (о чему тачне 

податке има управљач) организаовано је и више пратећих манифестација повезаних са 

екологијом и туризмом. Фестивал се организује са партнерима који имају директан интерес у 

реализацији оваквих програма - ТО Србије, ТО Велико Градиште, Висока туристичка школа 

струковних студија у Београду, Предузеће Silver lake investment и др. 

          Данас у земљи има више десетина ТВ програма који обађују сличне теме, међутим веома 

су ретки еколошки и туристички филмови. Због тога је овај фестивал идеално место где се 

окупљају туристички радници, стручњаци за екологију, професори, студенти као и пријатељи 

филмске продикције из земље, а и шире. Учешће на фестивалу узимају како поред 

професионалаца тако и општинске туристичке организације, невладине организације, разна 

удружења као и појединци који се филмом баве из хобија.   

          „Sila fest“ за основну смерницу има еколошки и туристички филм, у складу са модерним 

приступима. Савет фестивала је до сада туризам тумачио у најширем смислу те речи те су се на 

фестивалу налазили и филмови културолошког туризма, филмови о великим и познатим 

светилиштима, спортски филмови и др. 

         Филмски фестивал организује се сваке године, крајем августа и почетком септембра 

месеца, а основни орган фестивала је, Савет фестивала,  који броји 12. чланова. 

        Средства за финансирање манифестације обезбеђена су у буџету општине Велико 

Градиште. 

         Чланове савета именује Скупштина општине Велико Градиште.  

         Због истека мандата члановима савета, предлаже се Скупштини доношење Решења као у 

предлогу. 

           

          

                                                                                           Предлагач: Општинско веће                                                                                                          

             

 

 


