
  

 

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 

Градиште, бр. 2/19), члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од 

јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште, бр. 39/2020)  и предлога Комисије за доделу средстава из буџета 

општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских 

заједница у општини Велико Градиште за 2021. годину,  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 10. седници одржаној 18.02.2021. 

године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

о додели средстава удружењима  

 

 

Члан 1.  

 ОДОБРАВА СЕ финансирање доле наведених програма удружења грађана поднетих на 

основу Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана за 2021. 

годину, у следећим износима и за следеће намене:  

 
Ред. 

бр. 

БРОЈ ПРИЈАВЕ/ 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА 

НАЗИВ ПРОГРАМА Област 

јавног 

интереса 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА  

1 

401-38/2021-01-2 од 6.1.2021. 

ДРУШТВО  УЧИТЕЉА општине 

Велико Градиште и Голубац, др 

Бошка Вребалова 1а, Велико 

Градиште 

„Квалитетном наставом у 

учионици ка стицању 

функционалног знања“ 

подстицање 

образовања 

 

100.000,00 

2 

401-40/2021-01-2 од 11.1.2021. 

Ловачко удружење „ГОЛУБ“ др 

Бошка Вребалова 3А, Велико 

Градиште 

„Унапређење и заштита 

животне средине и дивљих 

животиња у општини Велико 

Градиште“ 

заштита 

животиња 
200.000,00 

3 

401-42/2021-01-2 од 11.1.2021. 

куд „СТИШКИ БИСЕРИ“ 

Мајиловац 

„Стишки бисери кроз народну 

традицију“ 

културно -

уметнички 

аматеризам 

100.000,00 

4 

401-43/2021-01-2 од 11.1.2021. 

срк „РИБОЛОВАЧКА ПРИЧА" 

Војводе Путника 2, Велико 

Градиште 

Фидер-шаранска лига Велико 

Градиште 2021. 

заштита 

животиња 
50.000,00 

5 

401-44/2021-01-2 од 11.1.2021. 

„FOCUS EUROPA FOR SOUTH 

EAST EUROPE“  Кнеза Лазара 40, 

Велико Градиште 

„Око Великог Градишта, еко 

Европе“ 
култура 290.000,00 

6 

401-45/2021-01-2 од 11.1.2021. 

удружење грађана „ШАРАН“ 

Велико Градиште 

“Забаци удицу и победи“ 
заштита 

животиња 
90.000,00 

7 

401-46/2021-01-2 од 11.1.2021. 

клуб одгајивача канаринаца 

„МАЛИНО БРИЦА“ 

„Рашири крила и запевај“ 
заштита 

животиња 
100.000,00 

8 

401-49/2021-01-2 ОД 12.1.2021. 

Удружење за негу традиције 

ослободилачких ратова до 1918. 

„Подизање споменика 

учесницима првог светског рата 

и обележавање важних датума“ 

борачка права 70.000,00 

9 

401-52/2021-01-2 ОД 12.1.2021. 

„ЗЛАТНА РУКА“ Ђураково-

Поповац 

„Вредне руке, златне нити“ 

заштита 

народног 

стваралаштва 

70.000,00 

10 

401-59/2021-01-2 од 14.1.2021. 

(предато пошти 13.1.2021.) 

Удружење грађана „ТИХА 

„За живот без страха - нулта 

толеранција на родно засновано 

насиље“ у општини Велико 

афирмисање 

људских и 

мањинских 

50.000,00 



ЖЕНСКА ЛИНИЈА“ Синђелићева 

4, Пожаревац 

Градиште права 

11 

401-60/2021-01-2 од 14.1.2021. 

(предато пошти 13.1.2021.) 

ОМЛАДИНСКИ САВЕТ 

ПОЖАРЕВАЦ 

Стари корзо 36, Пожаревац  

„Гласно за новинарство- Хоћу и 

ја да будем новинар“ -школа 

новинарства за младе у 

општини Велико Градиште 

програми за 

младе 
50.000,00 

12 

401-61/2021-01-2 од 14.1.2021. 

(предато пошти 13.1.2021.) 

Хуманитарна организација 

„СРБИЈА ВЕЛИКОГ СРЦА“ Кнеза 

Лазара 82, Велико Градиште 

„Инклузивни програм 

едукације и уметничког 

изражавања деце са развојним 

тешкоћама и инвалидитетом у 

терапеутске сврхе“ 

 

социјална 

инклузија 

 

170.000,00 

 

Члан 2. 

 Пренос средстава из ове одлуке вршиће се у складу са Уговором закљученим између 

удружења и општине Велико Градиште а у складу са остварењем буџета. 

 

Члан 3. 

 Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за намене наведене у 

пројектној документацији у оквиру ревидиран буџета. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука је коначна,  ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

            Одлука о додели средстава објавиће се на интернет страници општине  www.velikogradiste.rs 

 

 

 

Број: 400-4/2021-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                            Драган Милић,с.р. 

 

 

http://www.velikogradiste.rs/

