
 

                        

 

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

Градиште, бр. 2/19), члана 6. и 10. 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), члана 6.  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 („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 

 

 

О Д Л У К У  

О ОДБИЈАЊУ ПРИЈАВА  

ЗА УДРУЖЕЊА, ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 ОДБИЈАЈУ СЕ пријаве удружења грађана поднете на основу Јавног конкурса за 

суфинансирање/финансирање програма удружења грађана за 2021. годину, због неиспуњавања 

формалних критеријума - пријаве нису садржале целокупну документацију и то: 

 -Удружење пензионера општине Велико Градиште, Кнеза Лазара 28, Велико Градиште, број 

401-54/2021-01-2 од 12. 1. 2021. године; 

 -Савез „Триплерска – унија – Србије“ Велико Градиште, број 401-55/2021-01-2 од 13. 1. 2021. 

године и  

 -Удружење „ВЕЛИКОГРАДИШТАНСКА ГИТАРИЈАДА“ Велико Градиште, број 401-56/2021-

01-2 од 13. 1. 2021. године.  

 

Члан 2. 

 ОДБИЈАЈУ СЕ пријаве цркава и верских заједница поднете на основу Јавног конкурса за 

суфинансирање/финансирање програма цркава и верских заједница за 2021. годину због 

неиспуњавања формалних критеријума - пријаве нису садржале целокупну документацију и то: 

 -Црквена општина Тополовничко-Кисиљевачка, број 401-51/2021-01-2 од 12. 1. 2021. године и 

 -Црквена општина Макце, број 401-53/2021-01-2 од 12. 1. 2021. године. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука је коначна и  објавиће се на интернет страници општине  www.velikogradiste.rs 

 

 

Образложење 

Надлежност Општинског већа општине Велико Градиште за доношење ове одлуке дефинисана 

је чланом 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 2/19) ,  

а чланом 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за 

доделу  средстава из буџета општине Велико Градиште регулисано је у којим случајевима се пријаве 

пројеката одбацују, одбијају односно не одобравају. Јавним конкурсом за суфинансирање/ 

финансирање програма цркава и верских заједница за 2021. годину, одређено је да се непотпуне 

пријаве неће разматрати. 

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 

разматрајући поднете пријаве удружења грађана, цркава и верских заједница, спровела је  

http://www.velikogradiste.rs/


 

 

административну и техничко-финансијску проверу поднетих пријава, и притом утврдила да исте  не 

садрже потпуну документацију. 

 

Пријава Удружење пензионера општине Велико Градиште, Кнеза Лазара 28, Велико Градиште, 

број 401-54/2021-01-2 од 12. 1. 2021. године, не садржи: Програм са дефинисаним темама и биографиjу 

за ангажовано лице, копију решења о упису у регистар. 

Пријава Савез „Триплерска – унија – Србије“ Велико Градиште, број 401-55/2021-01-2 од 13. 1. 

2021. године, не садржи: копију решења о упису у регистар, копију личне карте одговорног лица и 

копију картона депонованих потписа. 

-Удружење „ВЕЛИКОГРАДИШТАНСКА ГИТАРИЈАДА“ Велико Градиште, број 401-56/2021-

01-2 од 13. 1. 2021. године, не садржи: копију решења о упису у регистар, копију ОП обрасца, копију 

личне карте одговорног лица и копију картона депонованих потписа. 

-Црквена општина Тополовничко-Кисиљевачка, број 401-51/2021-01-2 од 12. 1. 2021. године, не 

садржи: копију ређења о упису у регистар цркава и верских заједница, копију ОП обрасца, копију 

личне карте одговорне особе и копију картона депонованих потписа. 

-Црквена општина Макце, број 401-53/2021-01-2 од 12. 1. 2021. године, не садржи: копију ОП 

обрасца, копију личне карте одговорне особе и копију картона депонованих потписа. 

На основу извештаја Комисије одлучено је као што је наведено у члану 1. и 2. ове Одлуке. 

 

 

Број: 400-5/2021-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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