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На основу члана 44.став 1.тачка 5. Закона о локалној самоуправи (``Службени гласник РС`` број 
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) члан 38. Закона о удружењима (``Службени гласник РС`` број  51/2009, 
99/2011 и 44/2018), и члана 70. Статута општине Велико Градиште  (``Службени гласник Општине Велико 
Градиште`` број 2/19)., Општинско веће општине Велико Градиште, на 9. седници одржаној дана 24.12.2020. 
године, доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА 

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се прописује начин, поступак и критеријуми за остваривање права за доделу 
средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање програма која реализују удружења грађана 
из буџета општине Велико Градиште. 

Члан 2. 

Средства за подстицање програма и недостајећег дела средстава за финансирање програма од јавног 
значаја која реализују удружења грађана додељују се на основу јавног конкурса. Јавни конкурс се расписује за 
сваку календарску годину, а исти се објављује  на огласној табли и сајту општине. Рок за подношење пријава на 
конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања. 

Јавни конкурс расписује Председник општине на предлог Комисије. 

О избору програма одлучује Општинско веће  на предлог Комисије. 

Комисују именује Председник општине посебним решењем, а чине је председник комисије и пет 
чланова. 

Члан 3. 

Средства намењена за суфинансирање пројеката, програма и програмских активности удружења грађана 
могу да се користе за реализацију програма/пројеката из следећих области:  

- афирмисање људских и мањинских права;  
- програми из области културе и културно-уметничког аматеризма; 
- социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници; 
- програми за младе; 
- брига о старим лицима; 
- заштита и унапређење животне средине; 
- заштита животиња; 
- подстицање образовања науке и културе;  
- заштита народног стваралаштва 
- и других области од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом општине и другим 

прописима Општине. 
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Прихватљиви трошкови укључују:  
- Трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију програма/пројекта,  
- Tрошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, оглашавање, 

штампање, трошкови организације обука итд., трошкове ангажованих лица, 
- Стални трошкови (банкарска провизија, струја, телефони и слично) не више од 10% укупно тражених 

средстава од Локалне самоуправе 
 
Неприхватљиви трошкови су: 
-   Дугови и покривање губитака или дуговања,  
- Обавезе на име пореза или дуговања према Републици или Локалној самоуправи 
-   Пристигле пасивне камате,  
-   Ставке које се већ финансирају из других пројеката,  
-   Куповина земље или зграда или реновирање просторија. 
-   Трошкови зарада 
 
Буџет пројекта мора имати најмање 30% средстава обезбеђених из других извора финансирања како би 

пројекат био одобрен од стране Локалне самоуправе. 
 
 

Члан 4. 

Основни критеријуми за доделу средстава удружењима из буџета за програме од јавног интереса су: 

 Да удружење има статус правног лица 

 Да се програм реализује на територији општине Велико Градиште 

 Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је 
уписано у регистар 

 Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у 
областима које су од јавног значаја 

 Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу 

 У току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава 

 Број чланова удружења (посебно мушки и женски) 

Члан 5. 

Приоритет за доделу средстава имаће удружења која: 

 Располажу одговарајућим капацитетима 

 Своје програме раде и усмеравају ка већем броју капацитета 

 Могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове 

 Имају успешност у реализацији програма 

 Своје програме усмеравају на документима усвојених на локалном нивоу 
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 Раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћи лицима у специфичним 
животним ситуацијама. 

Члан 6. 

Удружење грађана подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне документације 
у предвиђеном року Комисији. Конкурсна документација садржи: 

  
- Пријавни образац (Образац 1);  
- Предлог програма/пројекта (Образац2); 
- Буџет пројекта (Образац 3); 
 
- Копија Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из 

јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);  
- Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;  
- Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности 

неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера; 
- Фотокопија ОП обрасца;  
- Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана); 
- Фотокопија картона депонованих потписа.  
- Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен 

печатом (на местима која су за то предвиђена).  
- Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним 

писмом.  
- Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи 

могући начин.  
Члан 7. 

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од 
оштећења која могу настати у транспорту.  

 
Пријава се предаје на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на 

адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката удружења 
грађана, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.  

 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у 

разматрање.  
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:  
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  
Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. 
 
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека 

последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 

Члан 8. 
 
Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овим 

Правилником. Сви програми/пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са 
следећим мерилима и критеријумима:  

 
Мерила  
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Административна провера  
Сви програми/пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне 

провере документације. Административна провера састоји се из два дела: 
1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са 

листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;  
2. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају 

критеријуме постављене у Правилнику, да ли је трајање у складу са правилима конкурса.  
 
Техничко-финансијска провера 
Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. 

Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог Правилника, на начин како следи:  
 
Критеријуми: 

Р.бр Критеријум Макс 
бр бод 

1 Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац 
пријаве и партнери имају довољно техничког знања, 
професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у 
вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за 
вођење буџета током реализације пројекта)? 

5 

2 Релевантност - квалитет пројекта Колико квалитет 
пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, 
побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању 
одређеног питања?  

10 

2.1 Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне 
групе, колики је број директних корисника? 

5 

2.2 Да ли су опис проблема, предуслови реализације и 
релевантни ризици јасно дефисани? 

5 

3 Методологија Да ли су активности које су планиране у 
пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним 
резултатима? 

5 

3.1 Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат 
садржи објективно мерљиве резултате активности? 

5 

3.2 Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у 
реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема 
партнера, оцена ће бити 1 

5 

3.3 Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и 
изводљив? 

5 

4 Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене 
пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? 

5 

4.1 Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? 5 
5 Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени 

трошак неопходан за имплементацију пројекта? 
5 

5.1 Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или 
други донатори 

5 

5.2 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући? 

5 

 Максимални укупни резултат 
 

70 
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Члан 9. 
 
По истеку рока за подношење пријава на конкурс, комисија прегледа све приспеле пријаве и поднету 

документацију ради провере испуњености услова. 
Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из Члана 8. овог Правилника и сачињава листу 

вредновања и рангирања пријављених пројеката. 
Комисија на основу листе вредновања и рангирања сачињава извештај о оцењивању пријава. 
Комисија на основу извештаја из става 3. овог члана доставља Предлог Одлуке Општинском већу. 
Општинско веће разматра Предлог Одлуке из става 4. овог члана и доноси Одлуку о додели средстава. 
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава али никако не може бити 

већи.  
Одлука из става 5 овог члана је коначна. 
Одлука о додели средстава корисницима објављује се на званичноj интернет адреси Општине Велико 

Градиште. www.velikogradiste.rs  
 

Члан 10. 
 
Одлука да се одбаце пријаве на конкурс или да се одбију, односно не одобре средства ће бити заснована 

на следећим основама:  
- пријава је послата након предвиђеног рока (неблаговремена);  
- пријава није била комплетна или није била у складу са наведеним административним условима;  
- подносилац пријаве или један или више његових партнера или сарадника не испуњавају критеријуме 

везане за статус подносиоца пријаве;  
- предлог пројекта не испуњава формалне критеријуме (нпр. активности предложене пројектом нису у 

оквиру предмета Конкурса, у предлогу пројекта се премашује максимално дозвољено време трајања;  
- предлог пројекта није био довољно релевантан или финансијски и оперативни капацитети подносиоца 

пријаве нису били довољни, или су други предлози пројеката сматрани супериорнијим у овом погледу;  
- предлог пројекта је сматран технички и финансијски неподобан у односу на одабране предлоге 

пројекта;  
- предложени трошкови не одговарају тржишним ценама услуга и добара; 
  
* Да би се средства уопште доделила за одређени програм/пројекат, потребно је да исти освоји најмање 

35 поена; 
* Комисија задржава право да средства уопште не додели уколико сматра да ниједан не задовољава 

критеријуме. 
 
Одлука о одбацивању или одбијању пријаве односно о неодобравању средстава је коначна. 
 

Члан 11. 

На основу Одлуке о избору програма/пројеката и  решења о додели средстава из члана 9. овог 
Правилника, Председник општине Велико Градиште закључује појединачне Уговоре о суфинансирању 
програма/пројеката средствима из буџета општине Велико Градиште са сваким удружењем носиоцем 
програма/пројекта. 

 
Члан 12. 

По објављивању Одлуке на сајту Општине Велико Градиште уговор о финансирању програма рада из 
буџета општине Велико Градиште са Удружењима грађана закључиће се најкасније у року од 15 дана. Уколико 
се у наведеном року не закључи уговор, сматра се да је друга страна одустала.  

Члан 13. 
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Уговор о финансирању из буџета општине садржи: 

 Ознаку уговорних страна 

 Назив годишњег програма рада 

 Износ средстава која се додељују из буџета за реализацију програма 

 Датум почетка и завршетка програма 

 Права и обавезе уговорних страна 

 Услове за раскид уговора пре времена 

 Начин решавања спорова 

 Одрицање од одговорности за безбедност учесника у програму/пројекту. 

Члан 14. 

Удружења која су добила средства из буџета за реализацију програма, морају најмање једном годишње 
да чине доступним јавности извештај о свом раду и исти достављају даваоцу средстава. 

Члан 15. 

Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да достављају извештаје у року од 30 дана од дана 
завршене активности у програму, а завршни наративни и финансијски извештај најкасније до 15.јануара текуће 
године за претходну годину. 

Обрасци на којима се достављају извештаји су саставни део овог Правилника: 

- Финансијски извештај (Образац 4) 
- Наративни извештај (Образац 5). 
 

Уз наведене обрасце се достављају копије рачуна и извода који су оверени потписом и печатом 
одговорне особе пројекта. 

Извештај се предаје на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на 
адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката удружења 
грађана, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.  

 
Извештаји  послати на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете 

у разматрање.  
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:  
ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  
 
Уколико корисник средстава није достављао тражене извештаје из става 1. овог члана или ако су 

одобрена средства ненаменски утрошена, дужан је да у буџет Општине Велико Градиште врати уплаћена 
средства у року од 20 дана од дана раскида уговора о додели средстава.  

У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају 
непоступања по захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет Општине 
Велико Градиште, Општина Велико Градиште ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, за 
свесно кршење уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета Општине Велико 
Градиште. 
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7 
 

Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда утврди да је корисник средстава буџета Општине 
Велико Градиште вршио злоупотребе или ненаменско коришћење средстава, таквим удружењима и одговорним 
лицима удружења, по новим конкурсима и за нове пројекте не могу се додељивати средства из буџета Општине 
Велико Градиште у наредне три године, рачунајући од године у којој је донета правоснажна одлука. 

  

Члан 16. 

Надзор над извршењем уговором пренетих средстава по овој Одлуци вршиће Комисија, а извештај ће 
подносити Општинском већу.  

Административне послове, везане за рад Комисијие обављаће Одељење за општу управу. 

 
Члан 17. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник број:  400-16/2020-01-4. Овај 
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште".  

 
 

Број: 400-191/2020-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                                                                                       

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    

                                                                                                              Драган Милић,с.р. 
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ОБРАЗАЦ   1 
НАЗИВ УДРУЖЕЊА 
адреса 
број 
датум 
место 
 
 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ 

 
 

 
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА _____________. ГОДИНУ 

 
 
Поштовани, 

Овим се јављамо на Kонкурс Општине Велико Градиште за достављање 
предлога пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Велико 
Градиште а који су од јавног интереса у _______________ години.   

 
Уз овај попуњени образац достављамо сву обавезну документацију.   
Сагласни смо са чињеницом да нисте у обавези да прихватите наш предложени 

предлог пројекта. 
 

 Потписом овог документа потврђујемо веродостојност свих података наведених 
у комплетној пројектној документацији и уједно изјављујемо: 

- да ће додељена средства бити наменски утрошена; 
- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма 

односно пројекта на прописаном обрасцу са финансијском документацијом; 
- да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим 

медијима бити назначено да је реализацију општина финансијски подржала. 
 Овим потврђујемо и да смо упознати са свим критеријумима Конкурса.  
 
 
 
 

Назив удружења 
 

___________________________ 
 
 
 

________________________ 
                                                                                    одговорно лице  
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ОБРАЗАЦ 2 

 
 
[Назив] 
[Адреса] 
[Место] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 
 

“упишите назив ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
координатор: 

 [Упишите име и презиме 
аутора/координатора] 

[датум] 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ  1  
 

Назив удружења:  
 
Седиште и адреса удружења:  

 
Име и презиме председника/це 
удружења 

 

 
Број 
телефона: 

 Фаx:  E-mail:  

 
Година оснивања удружења  

 
Датум уписа у Регистар удружења:    

 
Регистрована 
код: 

 

 
Број жиро рачуна организације и назив 
банке: 

 

 
  

Сврха и подручје деловања организације: 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ  2  
 
 

1. Назив Програма/Пројекта: 
___________________________________________________________ 

 
 
2. Локација Програма/Пројекта: 

________________________________________________________ 
 
 
 

3. Трајање Програма/Пројекта: ___________________ месеци 
 

4. Датум почетка Пројекта: ______________  Датум завршетка Пројекта: ____________ 
 

5. Особа одговорна за Програма/Пројекат: 
_______________________________________________ 

 
Адреса: _________________________________ Број тел.:__________________________ 

 
Организација: ____________________________ E-mail: ____________________________ 

 
 
 
6. Укупан износ потребан за реализацију Пројекта: ___________________ динара 
 
 
7. Укупан износ који се тражи од Општине Велико Градиште:  __________________ 

динара 
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ОПИС ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  3  
 
1. Кратак резиме Програма/Пројекта:  
 
 
 
2. Детаљан опис програма/Пројекта: (не више од једне стране А4 
 
 
 
 
 
3. Циљеви и задаци програма/Пројекта: 
 
 
 
 
 
 
4. Циљна група Програма/Пројекта / Корисници програма/Пројекта: 
 
 
 
 
 
5. Опис проблема: 
 
 
 
 
 
 
6. Опис  неопходних активности потребних за реализацију програма/пројекта: 
 
 
 
 
 
 
7. Утицај Програма/Пројекта / опис постигнућа програма/пројекта: 
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8. Пројектне активности / активности које ће бити спроведене током Пројекта (кратко наведите) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  М.П.  __________________________ 
Потпис особе одговорне за Пројекат    Потпис овл. лица удружења 
 
 
 
У __________, дана _____________ 
 
 
 
 
 

9. План имплементације / наведите када ће и ко ће сваку од активности реализовати 
Време реализације Активност  

(само број из горње табеле) 
Реализатор 
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                                                                                                                                ОБРАЗАЦ 4 
 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 
Комисија за избор пројеката и програма  које реализују удружења у       .години  

 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Табеларно прикажите планирана финансијска средства по ставкама. Уколико сте 
добили мања финансијска средства од тражених, молимо вас да у посебној колони 
прикажете, како сте их расподелили по ставкама и потрошили.  
 
После табеларног приказа,кратко образложите сваку ставку и у додатку приложите 
потписану и оверену копију одговарајућег финансијског документа (Уговор о делу, 
рачун, итд…) 
 

Опис трошкова Тражена финансијска. 
средства 

Утрошена 
финансијска средства 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

(узмите редова колико је потребно)   
 

УКУПНО   

 
 
 
Напомена: 
Описи трошкова морају бити прилагођени опису трошкова у буџету предлога пројекта  
( На пример: персонални трошкови, трошкови програмских активности, материјал за 
рад…) и тако даље. 
 
 

 
 

Потпис одговорног лица  
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                                                                                                                                ОБРАЗАЦ 5 

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                         
                                                                                                             Потпис одговорног лица 
 
                                                                                                          

Назив удружења: 
Назив одобреног програма/пројекта: 
 
Износ добијених финансијских средстава:                          динара 
Да ли су финансијска средства потрошена у складу са пројектованим буџетом. Ако нису, 
наведите разлог: 
 
 
 
 
Опишите утицај програмске активности на ваше удружење, учеснике и кориснике програма. 
Пружите неки доказ или показатељ : 
 
 
 
Опишите све догађаје, обрађене теме, број учесника, нове контакте које сте остварили током 
реализације програма: 
 
 
 
Опишите постигнуте циљеве програма 
 
 
 
 
 
 
Проблеми на које сте наилазили током реализације програма и како сте их решавали: 
 
 
Опишите очекиван утицај који ће имати ваш програм у односу на циљну групу и/или локацију 
где је програм спроведен: 
 
 
Додатни коментари, предлози или сугестије које би биле корисне за унапређење програма: 
 
 
 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 
Комисија за избор пројеката и програма  које реализују удружења у      .години  

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ 
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 На основу члана  28. став 2. и члана 44. став 1. Закона о црквама и верским заједницама 

(''Службени гласник РС'', бр. 36/2006), и и члана 70. Статута општине Велико Градиште  (``Службени 
гласник Општине Велико Градиште`` број 2/19)., Општинско веће општине Велико Градиште, на 9. 
седници одржаној дана 24.12.2020. године, доноси: 

 
 

ПРАВИЛНИК 

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 

 
Члан 1. 

Овим Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (у даљем 
тексту: Правилник) уређује се круг овлашћених субјеката, начин, намена, поступак и критеријуми за доделу 
буџетских средстава општине Велико Градиште у циљу унапређења верских слобода и остваривања општег 
добра и заједничиких интереса, као и поступак враћања средстава уколико се утврди да се добијена 
средства не користе за реализацију одобрених програма. Буџетска средства из става 1. овог члана планирају 
и обезбеђују се на годишњем нивоу у буџету општине Велико Градиште. 

 
Члан 2. 

Право на доделу средстава путем редовног конкурса у смислу овог Правилника имају цркве и верске 
заједнице које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при министарству Владе Републике Србије 
надлежном за послове вера, на основу Закона о црквама и верским заједницама, које се налазе и пројекте од 
јавног интереса реализују на територији  општине Велико Градиште.  

 
Начин расподеле средстава 

 
Члан 3. 

Средства за подстицање програма и недостајећег дела средстава за финансирање програма од јавног 
значаја које реализују цркве и верске заједнице  додељују се на основу јавног конкурса. Јавни конкурс се 
расписује за сваку календарску годину, а исти се објављује  на огласној табли и сајту општине. Рок за 
подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања. 

Јавни конкурс расписује Председник општине на предлог Комисије. 

О избору програма одлучује Општинско веће  на предлог Комисије. 

Комисују именује Председник општине посебним решењем, а чине је председник  и пет чланова. 

 
Намена средстава за распоређивање 

 
Члан 4. 

Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених 
субјеката из члана 2. овог Правилника, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а 
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нарочито за:  
1. инвестиционе радове на црквеним објектима,  
2. обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно 

црквених објеката који су споменици културе,  
3. обнову икона, верских и сакралних предмета,  
4. стављање нових фасада и кречење црквених објеката,  
5. обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,  
6. санирање влаге на црквеним зидовима,  
7. изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,  
8. организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи, 
9. организовање црквених манифестација 
10. научна истраживања везана за цркву. 
 
 

Поступак доделе средстава 
 

Расписивање конкурса 
 

Члан 5. 
Конкурс за доделу средстава објављује се на огласној табли, која се налази у згради oпштине Велико 

Градиште, и на званичној интернет страници oпштине Велико Градиште www.velikogradiste.rs  
Конкурс садржи: 
- област и укупан износ средстава за који се расписује конкурс,  
- услове које црква и верска заједница мора да испуни као учесник у јавном конкурсу, 
- процедуру и рок за пријављивање на јавни конкурс, 
- максималан износ средстава која се додељују, 
- пријавни образац,  
- списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву, 
- рок за доношење одлуке о избору пројеката и додели средстава, 
- начин објављивања одлуке о додељивању средстава, 
- друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 
 

Члан 6. 
Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу, који је саставни део овог Правилника. 

Подносиоци пријава предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.  
Конкурсна документација садржи: 
  
- Пријавни образац (Образац 1);  
- Предлог програма/пројекта (Образац2); 
- Буџет пројекта (Образац 3); 
 
- Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;  
- Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана); 
- Фотокопија картона депонованих потписа.  
 
- Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и 

оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).  
- Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи 

могући начин.  
 
Попуњени, и оверени пријавни образац и пратећа документација доставља се Комисији, у затвореној 
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коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за финансирање пројеката од јавног интереса која 
реализују цркве и верске заједнице из буџета општине Велико Градиште - не отварати“. 

 
Члан 7. 

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у Услужном центру Општинске управе општине 
Велико Градиште или поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за 
избор програма/пројеката цркава и верских заједница, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.  

 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у 

разматрање.  
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:  
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  
Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. 
 
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека 

последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. 
  
         Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 

Члан 8. 
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
 

Одлучивање о додели средстава 
 

Члан 9. 
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, сачињава предлог Одлуке о избору  

пројеката који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних средстава. 
О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог Одлуке о избору пројекта који 

се финансирају из буџета Општине и исте доставља Општинском Већу, које доноси коначну одлуку. 
 

Члан 10. 
Коначна одлука о финансирању пројеката из буџета општине Велико Градиште објављује се на 

званичној интернет страници општине и на огласној табли.  
 

Члан 11. 
На основу Одлуке из члана 10. овог Правилника Председник општине Велико Градиште закључује 

Уговоре са будућим корисницима средстава. 
 
Уговор о финансирању из буџета општине садржи: 

 Ознаку уговорних страна 

 Назив годишњег програма рада 

 Износ средстава која се додељују из буџета за реализацију програма 

 Датум почетка и завршетка програма 

 Права и обавезе уговорних страна 

 Услове за раскид уговора пре времена 
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 Начин решавања спорова 

 Одрицање од одговорности за безбедност учесника у програму/пројекту. 

 
Критеријуми за доделу средстава 

 
Члан 12. 

Средства се додељују у складу са Планом о распоређивању средстава, а на основу критеријума 
утврђених овим Правилником.  

 
Члан 13. 

Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката из члана 
2. овог Правилника предност има субјект са хитнијим потребама за инвестиционим радовима или са већим 
бројем верника.  

 
Члан 14. 

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за градитељске радове код 
сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:  

1. да ли је верски објекат под заштитом као културно благо,  
2. у каквом се стању налази објекат – да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због 

руинираности угрожена безбедност верника,  
3. да ли су из других извора прикупљена средства, па је потребан само део средстава да би се 

затворила финансијска конструкција неопходна за обнову објекта,  
4. аргументовано мишљење надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење Завода за 

заштиту споменика културе, или надлежне организационе јединице за урбанизам Општинске управе),  
5. карактер хитности за инвестиционе захвате у сваком конкретном случају, што се остварује 

непосредним увидом – изласком на терен од стране сарадника и стручних лица надлежног органа Општине 
и других стручних институција.  

 
Члан 15. 

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за добротворне и научне 
делатности, код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:  

1. карактер и значај програма,  
2. ближа мерила за избор програма и пројеката као и допунске критеријуме, начин бодовања и друге 

чиниоце утврђује Комисија. 
 

Обавеза наменског коришћења средстава 
 

Члан 16. 
Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да достављају извештаје у року од 30 дана од дана 

завршене активности у програму, а завршни наративни и финансијски извештај најкасније до 15.јануара 
текуће године за претходну годину. 

Обрасци на којима се достављају извештаји су саставни део овог Правилника: 

- Финансијски извештај (Образац 4) 
- Наративни извештај (Образац 5). 
 
Уз наведене обрасце се достављају копије рачуна и извода који су оверени потписом и печатом 

одговорне особе пројекта. 

Извештај се предаје на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом 
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на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката цркава и 
верских заједница, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.  

 
Извештаји  послати на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити 

узете у разматрање.  
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:  
ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 
Уколико корисник средстава није достављао тражене извештаје из става 1. овог члана или ако су 

одобрена средства ненаменски утрошена, дужан је да у буџет Општине Велико Градиште врати уплаћена 
средства у року од 20 дана од дана раскида уговора о додели средстава.  

У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају 
непоступања по захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет Општине 
Велико Градиште, Општина Велико Градиште ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, 
за свесно кршење уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета Општине 
Велико Градиште. 

Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда утврди да је корисник средстава буџета Општине 
Велико Градиште вршио злоупотребе или ненаменско коришћење средстава, таквим удружењима и 
одговорним лицима удружења, по новим конкурсима и за нове пројекте не могу се додељивати средства из 
буџета Општине Велико Градиште у наредне три године, рачунајући од године у којој је донета 
правоснажна одлука. 

 
Завршне одредбе 

 
Члан 17. 

Надзор над извршењем уговором пренетих средстава по овој Одлуци вршиће Комисија, а извештај 
ће подносити Општинском већу.  

Административне послове, везане за рад Комисијие обављаће Одељење за општу управу. 

 
Члан 18. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник број: 400-15/2020-01-4 Овај 
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште".  

 
 

Број: 400-190/2020-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                                                                                       

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    

                                                                                                            Драган Милић,с.р. 
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ОБРАЗАЦ   1 
НАЗИВ  
адреса 
број 
датум 
место 
 
 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ 

 
 

 
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА _____________.ГОДИНУ 

 
 
Поштовани, 

Овим се јављамо на Kонкурс Општине Велико Градиште за доделу средстава 
црквама и верским заједницама за реализовање програма у _______________ години.   

 
Уз овај попуњени образац достављамо сву обавезну документацију.   
Сагласни смо са чињеницом да нисте у обавези да прихватите наш предложени 

предлог пројекта. 
 

 Потписом овог документа потврђујемо веродостојност свих података наведених 
у комплетној пројектној документацији и уједно изјављујемо: 

- да ће додељена средства бити наменски утрошена; 
- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма 

односно пројекта на прописаном обрасцу са финансијском документацијом; 
- да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим 

медијима бити назначено да је реализацију општина финансијски подржала. 
 Овим потврђујемо и да смо упознати са свим критеријумима Конкурса.  
 
 
 
 

 
________________________ 

                                                                                    одговорно лице  
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ОБРАЗАЦ 2 

 
 
[Назив] 
[Адреса] 
[Место] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 
 

“упишите назив ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
координатор: 

 [Упишите име и презиме 
аутора/координатора] 

[датум] 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ  1  
 

Назив:  
 
 
Седиште и адреса : 

 

 
 
Име и презиме заступника  

 

 
 
Број 
телефона: 

 Фаx:  E-mail:  

 
 
 
 
Број жиро рачуна организације и назив 
банке: 

 

 
  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ  2  
 
 

1. Назив Програма/Пројекта: 
___________________________________________________________ 

 
 
2. Локација Програма/Пројекта: 

________________________________________________________ 
 
 
 

3. Трајање Програма/Пројекта: ___________________ месеци 
 

4. Датум почетка Пројекта: ______________  Датум завршетка Пројекта: ____________ 
 

5. Особа одговорна за Програма/Пројекат: 
_______________________________________________ 

 
Адреса: _________________________________ Број тел.:__________________________ 

 
E-mail: ____________________________ 

 
 
 
6. Укупан износ потребан за реализацију Пројекта: ___________________ динара 
 
 
7. Укупан износ који се тражи од Општине Велико Градиште:  __________________ 

динара 
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ОПИС ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  3  
 
1. Кратак резиме Програма/Пројекта:  
 
 
 
2. Детаљан опис програма/Пројекта: (не више од једне стране А4 
 
 
 
 
 
3. Циљеви и задаци програма/Пројекта: 
 
 
 
 
 
 
4. Циљна група Програма/Пројекта / Корисници програма/Пројекта: 
 
 
 
 
 
5. Опис проблема: 
 
 
 
 
 
 
6. Опис  неопходних активности потребних за реализацију програма/пројекта: 
 
 
 
 
 
 
7. Утицај Програма/Пројекта / опис постигнућа програма/пројекта: 
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8. Пројектне активности / активности које ће бити спроведене током Пројекта (кратко наведите) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  М.П.  __________________________ 
Потпис особе одговорне за Пројекат    Потпис овлашћеног  лица  
 
 
У __________, дана _____________ 
 
 
 
 
 

9. План имплементације / наведите када ће и ко ће сваку од активности реализовати 
Време реализације Активност  

(само број из горње табеле) 
Реализатор 
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                                                                                                                                ОБРАЗАЦ 4 
 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 
Комисија за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште  

 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Табеларно прикажите планирана финансијска средства по ставкама. Уколико сте 
добили мања финансијска средства од тражених, молимо вас да у посебној колони 
прикажете, како сте их расподелили по ставкама и потрошили.  
 
После табеларног приказа,кратко образложите сваку ставку и у додатку приложите 
потписану и оверену копију одговарајућег финансијског документа (Уговор о делу, 
рачун, итд…) 
 

Опис трошкова Тражена финансијска 
средства 

Утрошена 
финансијска средства 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

(узмите редова колико је потребно)   
 

УКУПНО   

 
 
 
Напомена: 
Описи трошкова морају бити прилагођени опису трошкова у буџету предлога пројекта  
(На пример: персонални трошкови, трошкови програмских активности, материјал за 
рад… и тако даље). 
 
 

 
 

Потпис одговорног лица  
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                                                                                                                                ОБРАЗАЦ 5 

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                         
                                                                                                             Потпис одговорног лица 
 
                                                                                                          

Назив: 
 
Назив одобреног програма/пројекта: 
 
 
Износ добијених финансијских средстава:                          динара 
Да ли су финансијска средства потрошена у складу са пројектованим буџетом. Ако нису, 
наведите разлог: 
 
 
 
 
Опишите утицај програмске активности на учеснике и кориснике програма. Пружите неки доказ 
или показатељ : 
 
 
 
 
Опишите постигнуте циљеве програма 
 
 
 
 
Проблеми на које сте наилазили током реализације програма и како сте их решавали: 
 
 
 
 
 
Додатни коментари, предлози или сугестије које би биле корисне за унапређење програма: 
 
 
 
 
 
 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 
Комисија за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште  

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон и 47/2018), члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 138. Закона о спорту 
("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) и члана 34.  Правилника о одобравању и финансирању 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште (Сл.гласник општине Велико Градиште, бр. 09/2018), а на предлог Комисије  
за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области 
спорта у општини Велико Градиште за 2021. годину ( у даљем тексту: Комисија)   

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 9. седници одржаној дана 
24.12.2020. године донело је 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1.  
Утврђује се укупан износ средстава од 26.000.000,00 динара за финансирање годишњих и 
посебних програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2021. години. 

Члан 2.  
За финансирање Годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2021. години опредељује се износ од 25.000.000,00 динара. 

Члан 3.  
За финансирање посебних програма и других хитних потреба које се нису могле планирати а 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години опредељује 
се износ од 1.000.000,00 динара. 

Члан 4.  
За финансирање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у 2021. години, а КОЈЕ СЕ КАТЕГОРИШУ, опредељује се 
износ од 13.915.000,00 динара.  

Члан 5.  
За финансирање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у 2021. години, а КОЈЕ СЕ НЕ КАТЕГОРИШУ, опредељује 
износ од  9.085.000,00 динара. 

Члан 6.  
За финансирање ДОДАТНИХ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години, опредељује се износ 
од 2.000.000,00 динара. 

Члан 7.  
УТВРЂУЈЕ СЕ ранг листа категорисаних спортских организација у општини Велико 
Градиште: 

Ред.бр. НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НОСИОЦА ПРОГРАМА БРОЈ 
БОДОВА 

1.  Одбојкашки клуб "ВГСК" Велико Градиште 175 

2.  Фудбалски клуб "ВГСК" Велико Градиште 170 

3.  Женски одбојкашки клуб "ВГСК" Велико Градиште 141 

4.  Џудо клуб "ВГСК" Велико Градиште 122 
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5.  Карате клуб "В.Г.С.К." Велико Градиште 119 

6.  Шах клуб "ВГСК" Велико Градиште 110 

7.  ФК “Младост“ Бискупље 89 

8.  ФК „Сираково“ Сираково  88 

9.  ФК “Млади Борац“ Мајиловац 83 

10.  ФК “Пек" Кусиће 82 

11.  ФК "Баштован 2015" Царевац  76 

12.  Рукометни клуб "ВГСК" Велико Градиште 62 

13.  ФК "Инг Мирко Томић" Триброде 61 

14.  ФК “Слога-Топ“ Тополовник 61 

15.  ФК "Раднички" Пожежено 61 

16.  ФК „Рам“ Рам 59 

17.  ФК“Кумане“ Кумане 59 

18.  Спортско удружење "Стишки курјак" Курјаче 59 

19.  СУ "Дунавац 1929" Кисиљево 57 

20.  СТСУ “Борац Кумане” 46 

21.  СТСУ "Триброде и Кусиће" 31 

 
Члан 8.  

Спортским организацијама са седиштем на територији општине Велико Градиште које су 
поднеле захтеве за финансирање годишњих програма, а које су од посебног значаја за општину 
Велико Градиште, додели додатни број бодова за спровођење годишњих програма,  и то: 

- Фудбалском клубу "ВГСК" Велико Градиште – 900 бодова; 

- Одбојкашком клубу "ВГСК" Велико Градиште – 595 бодова; 

- Спортском савезу општине Велико Градиште – 500 бодова. 

Члан 9.  
Обавезују се Спортске организације које су за реализацију програма из области спорта у 2021. 
години из буџета општине Велико Градиште добиле ВИШЕ од 1.000.000 динара, да правдање 
средстава врше квартално, на прописаном обрасцу, достављањем документације Комисији у 
року од 15 дана од истека квартала за који се врши правдање. 

Члан 10.  
Обавезују се Спортске организације које су за реализацију програма из области спорта у 2021. 
години из буџета општине Велико Градиште добиле МАЊЕ од 1.000.000 динара, да правдање 
средстава врше полугодишње, на прописаном обрасцу, достављањем документације Комисији 
у року од 15 дана од истека половине године за коју се врши правдање. 
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Члан 11.  
Достављање документације врши се насловљено на Комисију за доделу средстава из области 
спорта, преко писарнице општине Велико Градиште, са назнаком „Правдање средстава по 
конкурсу за финансирање програма из области спорта“. 

Члан 12.  
Дозвољава се спортским организацијама Носиоцима програма из области спорта да 
неутрошена буџетска средства за реализацију годишњег програма за 2020. годину пренесу у 
наредну годину и користе за реализацију активности из одобреног годишњег програма за 2021. 
годину као додатна средства, у висини до највише 10% од укупно одобрених средстава за 2020. 
годину. 
Носилац програма који није конкурисао за реализацију програма у 2021. години у обавези је да 
неутрошена буџетска средства за реализацију годишњег програма за 2020. годину врати у 
буџет сходно Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта и Уговору о реализацији и 
финансирању/суфинансирању  програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште. 

Члан 13.  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављавиће се у „Службеном гласнику општине 
Велико Градиште“. 
 
 
Број: 400-189/2020-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                                                                                       

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    

                                                                                                           Драган Милић,с.р. 
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На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште (‘’Сл. гласник општине 
Велико Градиште’’, бр. 2/19) и члана 3. 
Одлуке о оснивању Савета за запошљавање 
општине Велико Градиште (‘’Сл. гласник 
општине Велико Градиште’’, бр. 3/2018)

Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 9. седници одржаној 
дана 24.12.2020. године, донело је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Разрешавају  се дужности члана 
Савета за запошљавање општине Велико 
Градиште и то: 

 – Зоран Ташић из Средњева, представник 
образовних установа

 – Неда Брајковић из Великог Градишта, 
представник Центра за социјални рад.

Члан 2.

За члана Савета за запошљавање 
општине Велико Градиште именују се:

 – Весна Новковић из Великог Градишта,  
представник образовних установа,

 – Данијел Живановић из Великог 
Градишта, представник Центра за 
социјални рад.

Члан 3.

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

О    б     р    а    з     л    о    ж     е     њ    е

Чланом 3. Одлуке о оснивању Савета 
за запошљавање општине Велико Градиште 

(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, 
бр. 3/2018) прописано је да чланове Савета 
за запошљавање општине Велико Градиште 
именује и разрешава Општинско веће.

Савет за запошљавање општине 
Велико Градиште састоји се од: 
представника локалне самоуправе, 
представника послодаваца, представника 
организационе јединице Националне 
службе за запошљавање, представника 
образовних установа и представника Центра 
за социјални рад.

 Општинско веће је именовало 
Савет за запошљавање општине Велико 
Градиште Решењем број 020-10/2018-01-4 
од 01.06.2018. године. Имајући у виду да је 
дошло до промене директора Средње школе 
„Милоје Васић“ у Великом Градишту и 
директора Центра за социјални рад општине 
Велико Градиште и Голубац, стекли су 
се услови за доношење  решења као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово 
решење је коначно у управном поступку и 
против њега се може  покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења.

Број: 020-37/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р. 
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На основу члана 70. став 1. тачка 
8. Статута oпштине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“, брoj 2/2019) и члана 2. Одлуке о 
одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, брoj 
5/2014), а у вези чл. 61, 64, 64a и 64б Закона 
о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 
41/09 и 112/2015, 80/2017 и 95/2018- 
др.закон), доноси

Општинско веће Општине Велико 
Градиште, на 9.  седници која је одржана 
дана 24.12.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

И ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I - Образује се Комисија за 
спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини и одређивање цене закупа 
пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Велико 
Градиште за 2021. годину (у даљем тексту: 
Комисија).
II– У Комисију се именују: 

за председника:
Тамара Марић, из Великог Градишта ул. 
Језерска бр. бб, дипл. правник,

за чланове:
 1. Тања Миленковић Јанковић, из 
Великог Градишта, ул. Вељка Влаховића бр. 
бб, дипл. економиста,
 2. Јован Цвјетиновић, из Великог 
Градишта, ул. Бошка Вребалова 90, мастер 
просторни планер

3. Владимир Николић, из Острова, 
дипл.економиста

4. Дарко Богдановић, из Пожежена, 
Пољопривредник са РПГ .

III- Задатак Комисије је давање 
предлога председнику општине Велико 
Градиште за доношење Одлуке о давању 
на коришћење без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној 
својини, Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини по праву пречег закупа, спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини по основу 
јавног надметања (јавне лицитације или 
прикупљања писаних понуда), вођење 
записника и давање предлога преседнику 
општине Велико Градиште за доношење 
одлуке за избор најповољнијег понуђача, 
односно Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини. Такође, претходни задатак Комисије 
је одређивање цене закупа пољопривредног 
земљиишта у државној својини (Сачињавање 
Записника о ценама закупа за давање у 
закуп по праву пречег закупа; Доношење 
Закључка о цени закупа за давање у закуп по 
праву пречег закупа, ради давања Предлога 
Председнику општине доношење Одлуке 
о давању у закуп по праву пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној 
својини; Сачињавање Записника о тржишним 
ценама закупа пољопривредног земљишта 
у државној својини; Доношење Закључка о 
почетним ценама закупа за јавно надметање 
на основу којег Председник општине доноси 
Одлуку о расписивању јавног огласа за 
давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини).

IV – Комисија ће задатак из става III 
овог решења обавити у року од 30 дана од 
дана доношења Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Велико 
Градиште за 2021. годину.

V –  Председник и чланови Комисије 
за обављање задатака из става III овог 
решења имају право на надокнаду, у висини 
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прописаној актима јединице локалне 
самоуправе.

VI – Стручне послове за прикупљање 
потребне документације ради давања 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, стручну обраду аката, 
других материјала, организационе и 
административне послове за Комисију 
врши Одељење за локални и економски 
развој Општинске управе општине Велико 
Градиште.

VII – Даном објављивања овог 
Решења у Службеном гласнику општине 
Велико Градиште престаје да важи: Решење 
о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање 
у закуп пољoпривредног земљишта у 
државној својини и одређивање цене закупа 
пољпривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Велико 
Градиште за 2020 годину, бр. 464-109/2020-
01-4 од 18.05.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

I - ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Решења 

о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине 
Велико Градиште за 2021. годину, садржан 
је у одредбама члана 70.став 1. тачка 8. 
Статута oпштине Велико Градиште и 
члана 2. Одлуке о одређивању надлежног 
органа за спровођење поступка давања 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини („Сл.гл.општине Велико 
Градиште“,бр. 5/2014), а у вези чл. 61, 64, 64a 
и 64б Закона о пољопривредном земљишту.

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Одредбама чл. 61, 64, 64а и 64б 

Закона о пољопривредном земљишту 
прописан је поступак давања на коришћење 
без плаћања накнаде пољопривредног 
земљишта у државној својини, поступак 
давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини по праву пречег закупа, 

поступак давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, односно 
поступак јавног надметања за давање 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у првом и другом кругу, 
а одредбом члана 64. став 6 прописано 
да ће, уколико надлежни орган јединице 
локалне самоуправе не спроведе поступак 
јавног надметања и не донесе одлуку о 
давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, поступак спровести 
Министарство. Имајући у виду ове одредбе, 
као и одредбе Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине 
Велико Градиште, неопходно је образовати 
комисију која ће спровести ове поступке.

III – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА

Одредбом члана 70. став 1. тачка 8. 
Статута општине Велико Градиште („Сл.
гл.општине Велико Градиште“, бр. 2/2019) 
прописано је да се Општинско веће стара 
о извршавању поверених надлежности 
из оквира права и дужности Републике, а 
одредбом члана 2. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине 
Велико Градиште да Комисију за спровођење 
поступка јавног надметања образује 
Општинско веће општине Велико Градиште, 
ставом I овог решења образована је Комисија 
за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији оптине 
Велико Градиште за 2021. годину. Ставом 
II овог решења одређен је број чланова и 
састав Комисије, имајући у виду сложеност 
и комплексност послова, као и значај ових 
послова за општину Велико Градиште, па 
је предложено да Комисија има укупно 5 
(пет) чланова, рачунајући и председника 
Комисије.

 Ставом III овог решења 
дефинисан је задатак Комисије, а ставом 
IV прецизиран је рок за завршетак задатка, 
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односно рок за давање предлога председнику 
општине Велико Градиште за доношење 
одлука.

Ставом V предложено је да чланови 
Комисије имају право на надокнаду за рад у 
Комисији, у висини која је утврђена актима 
јединице локалне самоуправе.

Ставом VI одређено је да 
стручне послове за прикупљање 
потребне документације ради давања 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, стручну обраду аката, 
других материјала, организационе и 
административне послове за Комисију 
врши Одељење за локални и економски 
развој Општинске управе Општине Велико 
Градиште, у складу са одредбом члана 64. 
став 8 Закона о пољопривредном земљишту 
и у складу са Одлуком о Општинској 
управи општине Велико Градиште јер је 
област пољопривреде у делокругу рада овог 
Одељења.
IV – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Финансијска средства за рад чланова 
Комисије обезбеђена су Одлуком о буџету 
општине Велико Градиште за 2021. годину.

Број: 464-342/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   

Драган Милић,с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ , бр. 129/2007, 83/2014-други 
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 
члана 70. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 2/2019) и члана 10. Одлуке 
о поступку и начину решавања захтева 
грађана за накнаду штете настале услед 
уједа напуштених паса („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, 7/2018),

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 9. седници одржаној 24.12.2020. 
године, донела је,

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ     
 НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД 

УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Образује се Комисија за утврђивање 
основа и висине накнаде штете настале 
услед уједа напуштених паса на територији 
општине Велико Градииште (у даљем 
тексту: Комисија) у чији састав се именују 
следећа лица:

1. Зорица Младеновић из Великог 
Градишта, одборник СО Велико 
Градиште, Председник Комисије,                                                                                                             

2. Др. Недељко Васић из Великог 
Градишта,здравствени радник, члан,  

3. Др. Љубисав Јанковић из Великог 
Градишта, доктор ветерине, члан, 

4. Анела Јовановић из Великог Градишта 
ОП Велико Градиште, члан 

5. Марина Ранић из Пожежена, преставник 
Општинске управе, члан.

Члан 2.

У складу са чланом 11. Одлуке 
о поступку и начину решавања захтева 
грађана за накнаду штете настале услед 
уједа напуштених паса („Службени гласник 
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општине Велико Градиште“, 7/2018), 
Комисија је дужна да примљене захтеве 
размотри и упути предлог председнику  
општине Велико Градиште најкасније у року 
од 15 дана од дана пријема захтева.

У току свог рада, а у циљу прибављања 
додатних информација и утврђивања 
релевантних чињеница, Комисија може 
позвати оштећено лице, узимати изјаве 
од сведока догађаја, вршити консултације 
и провере са надлежним органима и 
установама и др.

Комисија по разматрању примљеног 
захтева сачињава акт о предложеној висини 
накнаде штете и исти упућује оштећеном.

Након добијене сагласности од 
оштећеног на предложену висину накнаде 
штете, Комисија сачињава предлог акта који 
садржи износ накнаде штете и образложење 
и исти доставља председнику општине 
Велико Градиште. 

По предлогу Комисије из става 2. 
овог члана, председник општине Велико 
Градиште доноси акт којим се утврђује 
висина накнаде штете.

По разматрању примљеног захтева, 
Комисија доноси одлуку и упућује предлог 
председнику општине и то да:
- прихвати захтев и са оштећеним лицем 
закључи вансудско поравнање о накнади 
штете на висину новчаног износа који је 
Комисија предложила;
- одбије захтев;
- одбаци захтев.

Предлог Комисије из става 3. овог 
члана мора бити образложен.

Акт Председника општине Велико 
Градиште из става 3. овог члана, са 
комплетним списима, Комисија доставља 
Правобранилаштву.

Правобранилаштво је обавезно 
да у року од 7 дана од дана пријема акта 
председника општине Велико Градиште 
обавести оштећеног о датуму потписивања 
вансудског поравнања.

Члан 3.

Стручне и административне послове за 
Комисију обавља Одељење за локални 
и економски развој Општинске управе 
општине Велико Градиште. 

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у Службеном 
гласнику општине Велико Градиште.

Ступањем на снагу овог Решења 
престају да важе Решења о образовању  
Комисија за утврђивање основа и висине 
накнаде штете настале услед уједа паса 
луталица на територији општине Велико 
Градииште број 020-98/2016-01-4 и  Решење 
о разрешењу и именовању председника 
комисије за утврђивање основа и висине 
накнаде штете настале услед уједа паса 
луталица на територији општине Велико 
Градиште бр.020-46/2017-01-4.

О б р а з л о ж е њ е

Због све већег броја захтева 
оштећених лица са територије општине 
Велико Градиште за накнаду штете, настале 
услед уједа паса луталица, Скупштина 
општине Велико Градиште донела је Одлуку 
о поступку  и  начину решавања захтева 
грађана за накнаду штете настале услед 
уједа напуштених паса.(„Службени гласник 
општине Велико Градиште“, 7/2018). 

Чланом 10 поменуте одлуке 
прописано је да Општинско веће образује 
комисију која је дужна да разматра захтеве и 
предлаже износ накнаде штете председнику 
општине.

Истим чланом прописано је да 
комисија има 5 чланова које чине: одборник 
СО, општински јавни правобранилац, 
здравствени радник-доктор медицине, 
ветеринар и представник Општинске управе.

Из свега напред наведеног Општинско 
веће општине Велико Градиште је донело 
решење као у диспозитиву.
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Број: 020-36/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

Драган Милић,с.р.
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