
  
 
 
 
 

На основу члана 40. и члана 36. став 3. 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, 34/2021) и на основу 
надлежности из Решења о образовању Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико 
Градиште за реализацију програма из области спорта у општини Велико Градиште (у даљем 
тексту: Комисија) а у вези са чланом 22. Правилника , 

Општинско веће општине Велико Градиште је на својој 35. седници одржаној дана 
22.12.2021.г. донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. УСВАЈА СЕ Захтев ФК ''Кумане'' Кумане бр.401-306/2021-02 oд 1.12.2021.г.  

2. ДОЗВОЉАВА СЕ смањење одобрених средстава планираних за 2021.г. и то за планиране 
трошкове у укупном износу од 34.000,00 динара. 

3. Сходно промени из става 2. диспозитива овог Решења Председник општине Велико 
Градиште ће са спортским удружењем ФК ''Кумане'' Кумане, закључити анекс/е постојећих 
уговора. 

4. Овлашћени представник именованог спортског удружења закључује анекс уговора по 
позиву. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

Дана 1.12.2021.г. Општинском већу се обратило Спортско удружење ФК ''Кумане'' из 
Кумана са молбом да им се одобрена средства планирана за 2021.г. минимално умање за 
планиране трошкове у пролећном делу првенства и то: котизација за такмичење и трошкови 
службених лица у износима од 7000 и 27000 динара односно у укупном износу од 34000 динара.  

Како је наведено, услед пандемије заразне болести COVID-19 и великог броја заражених 
играча ФК''Кумане'' је било принуђено да одустане од такмичења у пролећном делу Општинске 
фудбалске лиге за такмичарску 2020/2021. 

Комисија је става да је молба у потпуности оправдана, да би се средства наменски 
трошила и да циљ због ког су средства додељена био остварен у овој години, а уједно би дошло и 
до значајнијих уштеда и због тога је предложила доношење решења како је дато у диспозитиву.  

Са напред изнетог Општинско веће општине Велико Градиште донело је Решење као у 
диспозитиву. 
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