
На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште ( „Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр.2/2019), а у 
складу са чланом 118. став 1. тачка 1. Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017- одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење 
) и чланом 44. Посебног колективног 
уговора за запослене у јединицама локалне 
самоуправе(“Службени гласник РС”, 
број 38/2019 и 55/2020), Општинско веће 
општине Велико Градиште, на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021. године, доноси

ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О НАКНАДИ 
ПУТНИХ ТРОШКОВА

ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 1.

У Правилнику о накнади путних 
трошкова запослених ( „Службени гласник 
општине Велико Градиште“ број 39/21), 
после члана 8 додаје се члан 9. који гласи:

„Накнада путних трошкова за 
нулту зону запосленима ће се исплатити 
ретроактивно од јануарске исплате трошкова 
превоза 2021.године, а на основу спискова 
запослених оверених од стране одговорних 
лица директиних односно индиректних 
корисника буџета, достављених обрачунској 
служби“

Члан 2.

Овај Овај правилник ступа на снагу 
даном доношења.

Број: 114-3/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКОГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће, на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021. године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   ПРЕНОСУ  СРЕДСТАВА У  

ТЕКУЋУ  БУЏЕТСКУ  РЕЗЕРВУ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 4-Општинска управа, 
активност 0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе, функционална 
класификација 130. Економска 
квалификација 482200 Порези, обавезне 
таксе, казне, пенали и камате,  позиција 42 у 
износу од 10.000.000,00.

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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1.

О д о б р а в а   с е

Пренос средстава у износу од 
10.000.000,00 динара

У текућу буџетску резерву.

На основу обавештења Начелника 
општинске управе, горе наведена средства 
на позицији 42 ће остати неутрошена и иста 
се стављају на располагање буџету.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
распоређују се у оквиру раздела 5, позиција 
194, функционална класификација 110, 
економска класификација 499121.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Унети у буџет за 2021.годину и 
извршити потребна књижења.

Број: 400-127/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана  22.12.2021. године,      доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   ПРЕНОСУ  СРЕДСТАВА У  

ТЕКУЋУ  БУЏЕТСКУ  РЕЗЕРВУ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 4-Општинска управа, 
активност 1801-0001 функционисање 
установа примарне здравствене заштите, 
функционална класификација 740. 
Економска квалификација 464000-425200 
текуће поправке и одржавање опреме, 
позиција 90 у износу од 310.000,00.

1.

О д о б р а в а   с е

Пренос средстава у износу од 
310.000,00 динара

У текућу буџетску резерву.

На основу обавештења Дома здравља 
Велико Градиште да су горе наведена 
средства на позицији 124 остати неутрошена 
због рефундације истих трошкова од стране 
Републике. 

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
распоређују се у оквиру раздела 5, позиција 
194, функционална класификација 110, 
економска класификација 499121.
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3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Унети у буџет за 2021.годину и 
извршити потребна књижења.

Број: 401-378/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021. године  доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   ПРЕНОСУ  СРЕДСТАВА У  

ТЕКУЋУ  БУЏЕТСКУ  РЕЗЕРВУ

Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Велико Градиште за 2021.
годину, раздео 4-Општинска управа, пројекат 
2002-5002 Изградња новог објекта основне 
школе, функционална класификација 912. 
Економска квалификација 463000-511400 
Пројектно планирање,  позиција 98 у износу 
од 306.000,00.

1.

О д о б р а в а   с е

Пренос средстава у износу од 
306.000,00 динара

У текућу буџетску резерву.

На основу обавештења ОШ Миша 
Живановић из Средњева да су горе наведена 
средства на позицији 96 остала неутрошена 
и иста се стављају на располагање буџету.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
распоређују се у оквиру раздела 5, позиција 
194, функционална класификација 110, 
економска класификација 499121.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Унети у буџет за 2021.годину и 
извршити потребна књижења.

Број: 401-129/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.
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На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 85.000,00 динара на основу 
захтева заменика Председника општине из 
В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће 
се Одељење за финансије. Наведена 
средства увећати на позицији Председника 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 85.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 2,  позиција 12, 
функционална класификација 111, економска 
класификација 415100 Накнада трошкова за 
запослене, програмска активност 2101-0002 
Функционисање извршних органа.

Број: 400-130/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.



23. децембар 2021. године 5Број 40

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 127.000,00 динара на основу 
захтева Председника скупштине општине из 
В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији Председника скупштине 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 127.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 1,  позиција 2/1, 
функционална класификација 110, економска 
класификација 415100 Накнада трошкова за 
запослене, програмска активност 2101-0001 
Функционисање скупштине.

Број: 400-131/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 2.600.000,00 динара на 
основу захтева Општинске управе општине 
Велико Гардаиште из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији Општинске управе у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.
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О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 2.600.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 33, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 415100 Накнада трошкова 
за запослене, програмска активност 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина.

Број: 401-380/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана  22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 85.000,00 динара на основу 
захтева Општинског јавног правобраниоца 
из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији Општинског јавног 
правобраниоца у буџету општине Велико 
Градиште а иста ће се преносити на основу 
достављене финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 85.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 3,  позиција 17/1, 
функционална класификација 330, економска 
класификација 415100 Накнада трошкова за 
запослене, програмска активност 0602-0004 
Општинско/градско правобранилаштво.

Број: 401-382/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.
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На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194. 

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 200.000,00 динара Општој 
болници Пожаревац из Пожаревца.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
уплатити по фактури фирме на рачун

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан за набавку опреме  
за  Општу болницу Пожаревац. 

Средства из тачке 1 ове Одлуке 
распоређују се у оквиру Раздела 4,  позиција 
41, функционална класификација 130, 
економска класификација 481900 Дотације 
осталим непрофитним институцијама, 

програм 15 Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина.

Број: 401-383/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  

БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 350.000,00 динара на основу 
захтева Дома здравља из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети у 
буџет и извршити потребна књижења.
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3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији Дома здравља у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан ради набавке 
медицинских униформи за запослене у Дому 
здравља.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 350.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 90, 
функционална класификација 740, 
економска класификација 464000-
426100 остали расходи за одећу, обућу и 
униформе, програмска активност 1801-
0001 Функционисање установа примарне 
здравствене заштите.

Број: 401-377/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће, на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 86.000,00 динара на основу 
захтева Црвеног крста из Великог Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији Црвеног крста у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације или плана 
потрошње.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан ради додатне 
активности које треба предузети за 
обезбеђивање крви за потребе несреће и 
болести

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 86.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 28, 
функционална класификација 090, 
економска класификација 481100 Дотације 
неврадиним организацијама, програмска 
активност 0901-0005 Подршка реализацији 
програма Црвеног крста.
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Број: 401-358/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће, на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.
О д о б р а в а   с е

Износ од 85.000,00 динара на основу 
захтева ЈУ Народни музеј из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији ЈУ Народног музеја у 

буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 85.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 170/1, 
функционална класификација 820, економска 
класификација 415100 Накнаде трошкова 
за запослене, програмска активност 
1201-0003 Унапређење система очувања 
и представљања културно-историјског 
наслеђа.

Број: 401-366/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана  22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
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2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.
О д о б р а в а   с е

Износ од 127.000,00 динара на основу 
захтева ЈУ Културни центар „Властимир 
Павловић Царевац“ из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће 
се Одељење за финансије. Наведена 
средства увећати на позицији ЈУ Културни 
центар „Властимир Павловић Царевац“ у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 127.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 159, 
функционална класификација 820, економска 
класификација 415100 Накнада трошкова за 
запослене, програмска активност 1201-0002 
Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва.
Број: 401-369/2021-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р. 

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 87.000,00 динара на основу 
захтева ЈУ Спортски центар из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији ЈУ Спортски центар 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год
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Средства из тачке 1 ове Одлуке за износ од 
87.000,00 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 4,  позиција 132, функционална 
класификација 810, економска 
класификација 415100 Накнада трошкова 
за запослене, програмска активност 1301-
0004 Функционисање локалних спортских 
установа.

Број: 401-370/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 187.000,00 динара на основу 
захтева Туристичкој организацији општине 
Велико Градиште из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће 
се Одељење за финансије. Наведена 
средства увећати на позицији Туристичке 
организације општине Велико Градиште 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 187.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 110, 
функционална класификација 473, економска 
класификација 415100 Накнада трошкова за 
запослене, програмска активност 1502-0001 
Управљање развојем туризма.

Број: 401-367/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину
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Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 309.000,00 динара на основу 
захтева Народна библиотека „Вук Караџић“ 
из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији Народне библиотеке 
„Вук Караџић“у буџету општине Велико 
Градиште а иста ће се преносити на основу 
достављене финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 309.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 146, 
функционална класификација 820, економска 
класификација 415100 Накнада трошкова за 

запослене, програмска активност 1201-0001 
Функционисање локалних установа култура
.
Број: 401-376/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 2.667.778,00 динара 
на основу захтева ПУ„Мајски цвет“ из 
В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.
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3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији ПУ„Мајски цвет“ у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 2.667.778,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 183, 
функционална класификација 911, економска 
класификација 415100 Накнада трошкова 
за запослене, програмска активност 2001-
0001 Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања.

Број: 401-379/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.
О д о б р а в а   с е

Износ од 42.500,00 динара на основу 
захтева Центра за соц. рада из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији Центра за соц. рада у 
буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 42.500,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 24, 
функционална класификација 070, 
економска класификација 463100-415100 
Накнада трошкова за запослене, програмска 
активност 0901-0001 Једнократне помоћи и 
други облици помоћи.
Број: 401-381/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Милић,с.р.
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 На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 100.000,00 динара на основу 
захтева ОШ Миша Живановић из Средњево.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети 
у буџет и извршити потребна књижења.

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији ОШ Миша Живановић 
у буџету општине Велико Градиште а иста 
ће се преносити на основу достављене 
финансијске документације.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан ради организације 
колективног новогодишњег ручка.

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 100.000,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 96, 
функционална класификација 912, 
економска класификација 463000-423700 
репрезентација, програмска активност 2002-
0001 Функционисање основних школа.

Број: 400-129/1/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 42.350,00 динара на основу 
захтева Општинског фудбалског савеза из 
В.Градишта.
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2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
пренети на рачун

160-495546-60

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији 94 у буџету општине 
Велико Градиште а иста ће се пренети на 
рачун.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 42.350,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 94, 
функционална класификација 810, 
економска класификација 481900 Дотације 
спортским омладинским организацијама, 
програмска активност 1301-0001 Подршка 
локалним спортским организацијама.

Број: 401-371/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 381.150,00 динара на основу 
захтева Спортском савезу општине Велико 
Градиште из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
пренети на рачун

205-240373-67

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији 94 у буџету општине 
Велико Градиште а иста ће се пренети на 
рачун.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 381.150,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 94, 
функционална класификација 810, 
економска класификација 481900 Дотације 
спортским омладинским организацијама, 
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програмска активност 1301-0001 Подршка 
локалним спортским организацијама.

Број: 401-375/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана  22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 42.350,00 динара на основу 
захтева ОК ВГСК из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
пренети на рачун

200-2922460101881-51

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији 94 у буџету општине 
Велико Градиште а иста ће се пренети на 
рачун.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 42.350,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 94, 
функционална класификација 810, 
економска класификација 481900 Дотације 
спортским омладинским организацијама, 
програмска активност 1301-0001 Подршка 
локалним спортским организацијама.

Број: 401-372/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 
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О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Велико Градиште за 
2021.годину, раздео 5. функционална 
класификација 110. Економска 
квалификација 499121 текућа резерва 
позиција 194.

1.
О д о б р а в а   с е

Износ од 42.350,00 динара на основу 
захтева СД ВГСК из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке 
пренети на рачун

840-7668763-08

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији 94 у буџету општине 
Велико Градиште а иста ће се пренети на 
рачун.

Одлука ступа на снагу даном 
доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате 
путних трошкова за запослене за период од 
децембра 2020.год. до новембра 2021.год

Средства из тачке 1 ове Одлуке за 
износ од 42.350,00 динара распоређују 
се у оквиру Раздела 4,  позиција 94, 
функционална класификација 810, 
економска класификација 481900 Дотације 
спортским омладинским организацијама, 
програмска активност 1301-0001 Подршка 
локалним спортским организацијама.
Број: 401-373/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

 Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Велико Градиште за 2021.годину, 
раздео 5. функционална класификација 110. 
Економска квалификација 499121 текућа 
резерва позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 84.700,00 динара на основу 
захтева ФК ВГСК из В.Градишта.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке пренети 
на рачун

200-2372570101881-02

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије. Наведена средства 
увећати на позицији 94 у буџету општине 
Велико Градиште а иста ће се пренети на 
рачун.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Новац је потребан ради исплате путних 
трошкова за запослене за период од децембра 
2020.год. до новембра 2021.год
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Средства из тачке 1 ове Одлуке за износ 
од 84.700,00 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 4,  позиција 94, функционална 
класификација 810, економска 
класификација 481900 Дотације спортским 
омладинским организацијама, програмска 
активност 1301-0001 Подршка локалним 
спортским организацијама.

Број: 401-374/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Милић,с.р.

На основу  чл. 61 и 69 Закона о 
буџетском систему (Слжбени гласник РС 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/20
17,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на 
основу члана 25. Одлуке о буџету општине 
Велико Градиште за 2021.годину

Општинско веће,  на 35. седници 
одржаној дана 22.12.2021.године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У
О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  
ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Велико Градиште за 2021.годину, 
раздео 5. функционална класификација 110. 
Економска квалификација 499121 текућа 
резерва позиција 194.

1.

О д о б р а в а   с е

Износ од 60.000,00 динара Николић 
Дејан из Курјача на име једнократне помоћи.

2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке уплатити 
на рачун Николић Дејана из Курјача

3.

О реализацији ове Одлуке стараће се 
Одељење за финансије.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е 

Новац је потребан за исплату 
једнократне помоћи Николић Дејану из 
Кураја за помоћ при куповине грађевинског 
материјала за адаптацију котларнице јер је 
постојећа изорела у пожару који је избио 
13.12.2021.год.  

Средства из тачке 1 ове Одлуке 
распоређују се у оквиру Раздела 4,  
позиција 25, функционална класификација 
070, економска класификација 472931 
Једнократна помоћ, програм 11 Социјална и 
дечија заштита, програмска активност 0901-
0001 Једнократне помоћи и други облици 
помоћи.

Број: 401-357/2021-01-2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Милић,с.р.

На основу члана 5, став 1, члана 20, тачка 
15. Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник РС“  бр.129/07, 83/2014-др. закон, 
101/2016, др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. 
закон), члана 29.став.1 тачка 3. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљање 
ванредним ситуацијама(„Службени гласник 
РС“  бр.87/18), Уредбе о саставу, начину и 
организацији штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник РС“ бр.27/20), а у складу 
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са чланом 15, став 1, тачка 8. Статута општине 
Велико Градишете (Службени гласник 
општине Велико Градиште 2/19), а у вези 
члана 3. Одлуке о образовању Општинског  
штаба за ванредне ситуације, општине 
Велико Градиште („Службени гласник РС“ 
бр.38/21 ) на предлог Председника општине 
Велико Градиште, Општинско веће, општине 
Велико Градиште,  на 35. седници одржаној 
дана 22.12.2021.године,   д о н о с и                                                                                                                                          

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

Именују се за чланове Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине 
Велико Градиште:

1. Kомандант, председник општине, 
Драган Милић;

2. Заменик команданта, Слађан 
Марковић заменик председника општине ;

3. Начелник штаба, Ненад Милићевић, 
представник надлежне службе, Одељења за 
ванредне ситуације;

4. Члан, начелник Општинске управе, 
Сања Стојадиновић дипл.правник;

5. Члан, Руководилац одељења за 
финанасије, Јелена Пантић ;

6. Члан, Руководилац одељења за 
локални и економски развој, Јасмина 
Штрбац ;

7. Члан, Руководилац одељења за 
инспекцију, Сузана Васиљевић ;

8. Члан, Руководилац одељења за 
урбанизам и имовинско правне послове, 
Стефан Стевић;

9. Члан, руководилац Одељења за 
друштвене делатности и заједничке послове, 
Сузана Ђорђевић дипл. правник;

10. Члан, службеник у Одељењу 
за друштвене делатности и заједничке 
послове на пословима планирања одбране и 
заштите од елементарних непогода, Младен 
Слепчевић ;

11.      Члан, начелник Полицијске 
станице у Великом Градишту, Дарко Пајкић ,

12. Члан, мајор Никола Ђурић ВП 
5302, Центра за обуку војске Србије;

13. Члан, директор Дома здравља, 
др.  Љиљана  Стевановић  ;

14. Члан, директор ЈКП „Дунав“ 
Велико Градиште, дипл. правник Љубица 
Митић ;

15. Члан, в.д.директор „Центра за 
социјални рад општине Велико Градиште и 
Голубац“ Данијел Живановић ;

16. Члан, секретар Црвеног крста 
- Велико Градиште, Оливер Стојановић ;

17. Члан, надзорник  Извршне 
јединице Телекома у Великом Градишту, 
Дејан Селић ;

18. Члан, директор ветеринарске 
станице Велико Градиште, Саша Рајчић ;

19. Члан, шеф пословнице ЕДБ-а 
у Великом Градиштe, Владимир Стојковић; 

20. Члан, намештеник, Весна 
Николић, на пословима административно 
технички послови .

Члан 2.

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

Правни основ за предлагање и доношење 
решења садржан је чланом 29.став.1 тачка 
3. Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљање ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ бр.87/18) којим су 
прописане надлежности јединица локалне 
самоуправе. 

Чланом 7. Уредбе о саставу, начину и 
организацији штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник РС“  бр.27/20) одређен 
је састав, начин избора, активности, начин 
одлучивања и друга питања из надлежности 
штаба за лица која по положају морају бити 
активно укључена у Општинси штаб за 
ванредне стуације и његов рад.

Чланом 3. Одлуком о образовању 
Општинског  штаба за ванредне ситуације, 
општине Велико Градиште („Службени 
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гласник РС“ бр. 38/21 ) предвиђено је да 
Општинско веће општине Велико Градиште 
посебним актом именује чланове штаба 
на основу предлога Председника општине 
Велико Градиште за потребе руковођења и 
координације свих законoм предвиђених 
активности.

Из свега напред наведеног Општинско 
веће општине Велико Градиште донело је 
решење као у диспозитиву

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 дана 
од достављања решења.

Број: 020-29/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКОГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

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.

Број: 401-306/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКОГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Промоција и развој 
спорта на територији општине Велико 
Градиште“, чији је Подносилац Спортски 
савез општине Велико Градиште, а Носилац 
програма је Спортски савез општине Велико 
Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
8.821.265,57  динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 

обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
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34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.
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Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 

одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

 
Број: 400-89/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. Правилника 
о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
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Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште, бр. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој и промоција 
фудбала у Великом Градишту“, чији је 
Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
Фудбалски клуб ‘’ВГСК’’  Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
4.705.305,70 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
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области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
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спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 

тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-90/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

Доставити:

- подносиоцу програма;
- носиоцу програма; 
- архиви. 

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм којим 
се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште 



23. децембар 2021. године 27Број 40

под називом „Развој и промоција фудбала 
у Великом Градишту“, чији је Подносилац 
Спортски савез општине Велико Градиште, 
а Носилац програма је Фудбалски клуб 
‘’ВГСК’’  Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
4.705.305,70 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

 Поступак одобравања 
и финансирања програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште 
регулисан је доношењем 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. . 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21) 
који је донело Општинско веће, на основу 
кога је објављен јавни позив, а сходно коме 
је Председник општине формирао Комисију 
за стручни преглед и оцену поднетих 
програма, Решењем број 02-53/2021-01-2 од 
19.10.2021,са изменом од 27.10.2021.године 
и изменом од 10.12.2021.године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .
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Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 

и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
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у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
Број: 400-90/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
Доставити:  
- подносиоцу програма; 
- носиоцу програма; 
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Унапређење и 
развој млађих категорија кроз такмичења 
у квалитетнијим лигама ФСРЗС“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
Фудбалски клуб ‘’ВГСК’’  Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
1.188.118,81 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
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обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 

34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;
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- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

 Вредност бода за годишње 
програме организација које се категоришу 
утврђена је у износу од 4.134,7 динара, 
вредност бода за годишње програме 
организација које се не категоришу утврђена 
је у износу од  14.461,1 динара, а за додатне 
програме у износу 11.881,2 динара.    

 Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
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одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
 
Број: 400-91/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма; 
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „ПЛАН И ПРОГРАМ 
РАДА ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА ВГСК 
ЗА 2022. ГОДИНУ“, чији је Подносилац 
Спортски савез општине Велико Градиште, 
а Носилац програма је ОДБОЈКАШКИ 
КЛУБ „ВГСК“.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
3.886.632,12  динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.
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О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 
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Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 

спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

 Вредност бода за годишње 
програме организација које се категоришу 
утврђена је у износу од 4.134,7 динара, 
вредност бода за годишње програме 
организација које се не категоришу утврђена 
је у износу од  14.461,1 динара, а за додатне 
програме у износу 11.881,2 динара.    

 Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
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тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-92/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви. 

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Мој избор одбојка“, 

чији је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ВГСК“.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
645.015,54 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
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интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 

Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
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и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 

квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

 
Број: 400-93/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
Доставити:    
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.
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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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Врати се у игру 
- победи“, чији је Подносилац Спортски 
савез општине Велико Градиште, а Носилац 
програма је ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ 
КЛУБ „ВГСК“.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
59.405,94 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 

обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
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34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.
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Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

 Вредност бода за годишње 
програме организација које се категоришу 
утврђена је у износу од 4.134,7 динара, 
вредност бода за годишње програме 
организација које се не категоришу утврђена 
је у износу од  14.461,1 динара, а за додатне 
програме у износу 11.881,2 динара.    

 Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 

одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

 Сходно наведеном Општинско 
веће општине Велико Градиште донело је 
Решење као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
 

Број: 400-94/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити: 
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви. 

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. Правилника 
о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси 



23. децембар 2021. године 41Број 40

грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште, бр. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој фудбалског 
спорта на територији општине Велико 
Градиште “, чији је Подносилац Спортски 
савез општине Велико Градиште, а Носилац 
програма је Општински фудбалски савез 
Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
983.354,19  динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 

све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима. 

 Тај општи интерес грађана 
општине Велико Градиште, остварује се 
кроз финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

 Поступак одобравања 
и финансирања програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште 
регулисан је доношењем 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. . 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21) 
који је донело Општинско веће, на основу 
кога је објављен јавни позив, а сходно коме 
је Председник општине формирао Комисију 
за стручни преглед и оцену поднетих 
програма, Решењем број 02-53/2021-01-2 од 
19.10.2021,са изменом од 27.10.2021.године 
и изменом од 10.12.2021.године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
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задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
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спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 

тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-95/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
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Градиште под називом „Развој рукометног 
спорта у општини Велико Градиште“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
Рукометни клуб ‘’ВГСК’’ - Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
326.642,49    динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

 Тај општи интерес грађана 
општине Велико Градиште, остварује се 
кроз финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .
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Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 

и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
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бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-96/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
Доставити: 
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој карате 
спорта у општини Велико Градиште“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
КАРАТЕ КЛУБ „ВГСК“ Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
698.766,84 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
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обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 

34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;
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- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

 Вредност бода за годишње 
програме организација које се категоришу 
утврђена је у износу од 4.134,7 динара, 
вредност бода за годишње програме 
организација које се не категоришу утврђена 
је у износу од  14.461,1 динара, а за додатне 
програме у износу 11.881,2 динара.    

 Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 



23. децембар 2021. године 49Број 40

одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-97/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „За ваше добро – 
џудо, спортски, здраво, безбедно!“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ЏУДО КЛУБ „ВГСК“ Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
773.191,71 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.
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О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

 Тај општи интерес грађана 
општине Велико Градиште, остварује се 
кроз финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 
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Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 

спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
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тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
 Број: 400-98/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити: 
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви. 

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „За ваше 

добро тренирај џудо, забави се лудо“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ЏУДО КЛУБ „ВГСК“ Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
59.405,94      динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.



23. децембар 2021. године 53Број 40

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
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и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 

бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-99/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви
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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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој шаха у 
општини Велико Градиште за 2022.“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ШАХ КЛУБ „ВГСК“ Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
454.818,65  динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 

обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
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34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.
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Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 

одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

 
Број: 400.-100/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви. 

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. Правилника 
о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште („Сл. гласник општине Велико 
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Градиште, бр. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Организација 
међународне шаховске манифестације 
Сребрно језеро 2022.“, чији је Подносилац 
Спортски савез општине Велико Градиште, 
а Носилац програма је ШАХ КЛУБ „ВГСК“ 
Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
974.257,43 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
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области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
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спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 

тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-101/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:

- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви. 

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
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грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој атлетског 
спорта и унапређење свести о значају 
физичке активности за очување здравља 
грађана у општини   Велико Градиште“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
Атлетско удружење ВГСК - Велико Градиште 
.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
86.766,55     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
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задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.
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Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-102/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

Доставити: 
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој спорта у 
месној заједници Велико Градиште“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК ПИНКУМ  - Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
216.916,37     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 
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5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 

27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
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се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    
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 Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-103/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:

- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Организација 
традиционалног турнира – Пинкум куп“, 
чији је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК ПИНКУМ  - Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
59.405,94 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
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обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 

34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;
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Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 

(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
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потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-104/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „Развој 
спорта у месној заједници Кумане“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК Кумане-Кумане.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од  
264.621,76     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.
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О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 
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Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 

организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
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од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-105/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 

Градиште под називом „Развој спорта у 
месној заједници Рам“, чији је Подносилац 
Спортски савез општине Велико Градиште, 
а Носилац програма је ФК Рам-Рам.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
272.891,19    динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.
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Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
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и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 

бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-106/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.
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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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој спорта у 
месној заједници Тополовник“, чији је 
Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК СЛОГА ТОП- Тополовник.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
281.160,62     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 

обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
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34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
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(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-107/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити: 
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. Правилника 
о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
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Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште, бр. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „Развој 
спорта у месној заједници Кусиће“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК Пек- Кусиће.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
289.430,05 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
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области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
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спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 

тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
Број: 400-108/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:

- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој спорта 
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у месној заједници Мајиловац“, чији је 
Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК ‘’Млади Борац’’ Мајиловац.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
409.336,79 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .
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Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 

и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
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у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-109/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој ветеранског 
спорта у општини Велико Градиште“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
КВО ВГСК- Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
86.766,55     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.
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4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 

формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским спортским организацијама са 
седиштем на територији општине Велико 
Градиште које су поднеле захтеве за 
финансирање годишњих програма, а које 
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су од посебног значаја за општину Велико 
Градиште, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 

конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

 Вредност бода за годишње 
програме организација које се категоришу 
утврђена је у износу од 4.134,7 динара, 
вредност бода за годишње програме 
организација које се не категоришу утврђена 
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је у износу од  14.461,1 динара, а за додатне 
програме у износу 11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
Број: 4’00-110/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „Развој 
спорта у месној заједници Царевац“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК Баштован 2015 - Царевац.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава 
272.891,19 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
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обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 

34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;
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- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 



23. децембар 2021. године 89Број 40

одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
Број: 400-111/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

Доставити:  
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште 
под називом „Развој спорта у месној 
заједници Сираково“, чији је Подносилац 
Спортски савез општине Велико Градиште, 
а Носилац програма је ФК Сираково-
Сираково.
2. ФИНАНСИРА СЕ програм из 
претходне тачке у износу средстава од 
500.300,52 динара.
3. Са Носиоцем програма закључује се 
Уговор о реализацији одобреног програма у 
року од осам дана од дана пријема позива за 
закључење Уговора.
4. Уколико се Носилац програма не 
одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 
5. Ако су носиоцу програма додељена 
мања средства од потребних средстава за 
реализацију програма, носилац програма 
је обавезан да, пре закључења уговора о 
реализовању програма, усклади финансијски 
план програма са висином додељених 
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу 
додатних средстава за пројекат на други 
начин.
6. Носиоци одобреног програма који су 
били учесници пројеката у 2021. години, а 
нису доставили годишњи извештај о утрошку 
средстава и пратећу документацију, не могу 
користити одобрена средства за 2022. годину 
и потписати уговор о реализацији програма 
за 2022. годину, све док не изврше обавезе о 
коришћењу средстава за претходну годину.
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О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 
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Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 

спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
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тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
Број: 400-112/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „Развој 
спорта у месној заједници Курјаче“, чији је 

Подносилац Спортски савез општине Велико 
Градиште, а Носилац програма је Спортско 
удружење Стишки курјак  -Курјаче.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
264.621,76     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
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интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 

Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
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и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 

спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-113/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити: 
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма; 
- архиви.
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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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој рукометног 
спорта у општини Велико Градиште“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
Рукометни клуб ВГСК Ветеранке - Велико 
Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
28.199,13     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 

обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

 Правни основ за доношење 
овог Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

 Тај општи интерес грађана 
општине Велико Градиште, остварује се 
кроз финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

 Поступак одобравања 
и финансирања програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште 
регулисан је доношењем 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. . 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21) 
који је донело Општинско веће, на основу 
кога је објављен јавни позив, а сходно коме 
је Председник општине формирао Комисију 
за стручни преглед и оцену поднетих 
програма, Решењем број 02-53/2021-01-2 од 
19.10.2021,са изменом од 27.10.2021.године 
и изменом од 10.12.2021.године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
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34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.
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Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 

одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
Број: 400-114/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. Правилника 
о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште („Сл. гласник општине Велико 
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Градиште, бр. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „Развој 
фудбалског спорта у раду са младима“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма 
је Спортско удружење Стари град 2016  - 
Мајиловац.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
115.688,73     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
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области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
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организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-115/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити: 
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „Развој 
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спорта у месној заједници Триброде“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК Инг Мирко Томић- Триброде.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од  
281.160,62    динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

 Поступак одобравања 
и финансирања програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште 
регулисан је доношењем 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. . 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21) 
који је донело Општинско веће, на основу 
кога је објављен јавни позив, а сходно коме 
је Председник општине формирао Комисију 
за стручни преглед и оцену поднетих 
програма, Решењем број 02-53/2021-01-2 од 
19.10.2021,са изменом од 27.10.2021.године 
и изменом од 10.12.2021.године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .
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Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 

и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
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у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-116/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:  
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви. 

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Комисије за остваривање 
права за доделу средстава из буџета општине 
Велико Градиште за реализацију програма из 
области спорта у општини Велико Градиште 
за 2022. годину број 400-76/2019-01-4 од 
23.12.2019. године

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „Развој 
спорта у месној заједници Кисиљево“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК Дунавац 1929- Кисиљево.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
264.621,76     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.
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4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 

формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским спортским организацијама са 
седиштем на територији општине Велико 
Градиште које су поднеле захтеве за 
финансирање годишњих програма, а које 
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су од посебног значаја за општину Велико 
Градиште, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 

конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

 Вредност бода за годишње 
програме организација које се категоришу 
утврђена је у износу од 4.134,7 динара, 
вредност бода за годишње програме 
организација које се не категоришу утврђена 
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је у износу од  14.461,1 динара, а за додатне 
програме у износу 11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
 
Број: 400-117/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Комисије за остваривање 
права за доделу средстава из буџета општине 
Велико Градиште за реализацију програма из 
области спорта у општини Велико Градиште 
за 2022. годину број 400-76/2019-01-4 од 
23.12.2019. године

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Организација 
спортске манифестације Меморијални 
турнир Јовица Стојићевић у Кисиљеву“, 
чији је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК Дунавац 1929- Кисиљево.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
59.405,94 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
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уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:



23. децембар 2021. годинеБрој 40108

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
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одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-118/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „Развој 
рекреативног спорта у  Великом Градишту“, 
чији је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је СУ 
Грађански- Велико Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
86.766,55     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.
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О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 
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Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 

организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

 Вредност бода за годишње 
програме организација које се категоришу 
утврђена је у износу од 4.134,7 динара, 
вредност бода за годишње програме 
организација које се не категоришу утврђена 
је у износу од  14.461,1 динара, а за додатне 
програме у износу 11.881,2 динара.    

 Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
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од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-119/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Стони тенис 

Триброде и Кусиће“, чији је Подносилац 
Спортски савез општине Велико Градиште, 
а Носилац програма је СТСУ Триброде и 
Кусиће.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
152.984,46     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.
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Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
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и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 

бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.
Број: 400-120/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви. 
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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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште под називом „Развој 
спорта у месној заједници Пожежено“, чији 
је Подносилац Спортски савез општине 
Велико Градиште, а Носилац програма је 
ФК „Раднички“ Пожежено.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од  
264.621,76 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 

обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
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34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.
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Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 

одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-121/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. Правилника 
о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
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Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште, бр. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развој рекреативног 
спорта у  Великом Градишту“, чији је 
Подносилац СФУ ВГСК Ветерани- Велико 
Градиште, а Носилац програма је СФУ 
ВГСК Ветерани- Велико Градиште .

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
86.766,55     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
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области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
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организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-122/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити: 
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви. 

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Организација и 
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проглашење спортиста године у оквиру 
породице клубова ВГСК“, чији је 
Подносилац СД ВГСК Велико Градиште, 
а Носилац програма је СД ВГСК Велико 
Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
766.437,83 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .
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Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

- Фудбалском клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 850 бодова;

- Одбојкашком клубу “ВГСК” 
Велико Градиште – 650 бодова;

- Спортском савезу општине 
Велико Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

- Финансијски и оперативни 
капацитет носиоца програма, да ли носиоци 
програма и имају довољно искуства у 
вођењу сличних програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног 
програма имајући у виду тип активности 
које су предвиђене програмом;

- Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 

и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

- Одрживост програма, да ли 
ће активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

- Финансијски план и 
рационалност трошкова, да ли је 
однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да 
ли је предложени трошак неопходан за 
имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
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у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-123/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Стони тенис 
Кумане“, чији је Подносилац и Носилац 
програма је СТСУ Борац Кумане.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
152.984,46 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
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средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
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спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 

трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
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дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-124/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Школа самоодбране 
-аикидо“, чији је Подносилац и Носилац 
програма је Аикидо клуб Пинкум- Велико 
Градиште.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
72.305,46     динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. 6. Носиоци одобреног 
програма који су били учесници пројеката 
у 2021. години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.
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О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 
Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 
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Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 

организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 
спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
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од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-125/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.

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), чланова 121., 
137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 10/2016) и члана 31. 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. 09/18, бр. 34/21 бр. 37/21), а 
сходно Одлуци Општинског већа општине 
Велико Градиште број 400-87/2021-01-4 од 
17.12.2021. године,

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВА СЕ програм 
којим се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико 
Градиште под називом „Развојни програм 
СУ ОУВГ за 2022.“, чији је Подносилац 

Спортски савез општине Велико Градиште, а 
Носилац програма је Одбојкашко удружење 
ветерана градиштанаца.

2. ФИНАНСИРА СЕ програм 
из претходне тачке у износу средстава од 
86.766,55 динара.

3. Са Носиоцем програма 
закључује се Уговор о реализацији 
одобреног програма у року од осам дана од 
дана пријема позива за закључење Уговора.

4. Уколико се Носилац програма 
не одазове позиву за закључење Уговора, у 
остављеном року сматраће се да је одустао 
од предлога програма. 

5. Ако су носиоцу програма 
додељена мања средства од потребних 
средстава за реализацију програма, носилац 
програма је обавезан да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, усклади 
финансијски план програма са висином 
додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат 
на други начин.

6. Носиоци одобреног програма 
који су били учесници пројеката у 2021. 
години, а нису доставили годишњи 
извештај о утрошку средстава и пратећу 
документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор 
о реализацији програма за 2022. годину, 
све док не изврше обавезе о коришћењу 
средстава за претходну годину.

О  б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог 
Решења су пре свега одредбе чланова 
137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује 
општи интерес грађана у области спорта 
у обезбеђивању и расподели средстава 
из буџета јединице локалне самоуправе 
сагласно позитивним законским прописима.

Тај општи интерес грађана општине 
Велико Градиште, остварује се кроз 
финансирање програма и пројеката од 
значаја за јединицу локалне самоуправе.

Поступак одобравања и финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и 
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интереси грађана у области спорта у општини 
Велико Градиште регулисан је доношењем 
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. . 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) који је донело Општинско 
веће, на основу кога је објављен јавни позив, 
а сходно коме је Председник општине 
формирао Комисију за стручни преглед и 
оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 
27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.
године.

Чланом 27. ставовима 8. и 9. 
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. 09/18, бр. 
34/21 бр. 37/21) регулисано је да ако је 
предложени програм прошао претходне две 
фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 
о одобравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма. 

У трећој фази Општинско веће 
одлучује, на основу предлога Комисије. 

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је за 
финансирање годишњих програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
за финансирање годишњих програма 
спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које 
се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 
динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у 2022. години, а које се 
не категоришу, определило 11.438.000,00 
динара .

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку за финансирање 

Додатних годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2022. 
години определити 2.400.000,00 динара.

Општинско веће општине Велико 
Градиште донело је Одлуку којом је 
спортским 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, доделило додатни број бодова 
за спровођење годишњих програма како би 
се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу 
спровођења свих активности које су оне 
својим програмима планирале за 2022. 
годину и то:

Фудбалском клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 850 бодова;

Одбојкашком клубу “ВГСК” Велико 
Градиште – 650 бодова;

Спортском савезу општине Велико 
Градиште – 500 бодова;

На својој седници Комисија је 
Комисија је најпре извршила проверу и 
оцену испуњености услова и критеријума у 
погледу носиоца програма, форме предлога 
програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником 
и јавним позивом. 

Комисија је приликом вредновања 
(оцене) квалитета годишњих програма 
наведених организација имала у виду 
следеће:

Финансијски и оперативни капацитет 
носиоца програма, да ли носиоци програма 
и имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носиоци програма имају 
довољно стручности и техничког знања за 
вођење предложеног програма имајући у 
виду тип активности које су предвиђене 
програмом;

Значај програма, у којој мери 
програм задовољава потребе и узима у обзир 
ограничења која постоје у области спорта 
у општини, колико су јасно дефинисани 
и стратешки одабрани они који су везани 
за програм, да ли су потребе циљне групе 
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и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете, да ли су планиране 
активности одговарајуће, практичне 
и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан 
план програма, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив.

Одрживост програма, да ли ће 
активности предвиђене програмом имати 
конкретан утицај на циљне групе, да ли ће 
програм имати вишеструки утицај, да ли су 
очекивани резултати програма одрживи;

Финансијски план и рационалност 
трошкова, да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма.

Комисија је на основу Правилника 
о категоризацији спортских организација 
(Сл.гласник општине Велико Градиште, 
бр. 15/2019), спровела поступак рангирања 
спортских организација које учествују 
у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза, на основу критеријума за рангирање 
који су: који је ранг спортске гране према 
Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; 
који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска 
организација; каква је традиција те спортске 
организације у општини; који је ранг 
такмичења; какви су спортски резултати 
постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења 
надлежног националног гранског спортског 
савеза; колики је број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад; колики је број 
регистрованих спортиста; колики је број 
категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама.

Применом система бодовања из 
Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета 
годишњих и посебних програма организација 
у области спорта, као и применом система 
бодовања из Обрасца 6 - Табела вредновања 
квалитета годишњег програма категорисаних 

спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација 
додељен је одговарајући број бодова сваком 
поднетом годишњем програму, односно 
носиоцу програма.

Вредност бода за годишње програме 
организација које се категоришу утврђена је 
у износу од 4.134,7 динара, вредност бода за 
годишње програме организација које се не 
категоришу утврђена је у износу од  14.461,1 
динара, а за додатне програме у износу 
11.881,2 динара.    

Коначан предлог Општинском 
већу о одобравању и финансирању 
поднетих програма поднела је Комисија 
дана 14.12.2021. године. Општинско веће 
општине Велико Градиште Одлуком број 
400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године 
одобрило је финансирање програма 
спортских удружења којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана на територији 
општине Велико Градиште у 2022. године, 
која представља основ за доношење овог 
решења.

Сходно наведеном Општинско веће 
општине Велико Градиште донело је Решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Ово Решење је коначно и против њега се 
може водити управни спор подношењем 
тужбе надлежном суду у року од 30 дана 
од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са 
Законом, износ добијених средстава по 
основу поднетог годишњег програма.

Број: 400-126/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
Доставити:
- подносиоцу програма;
- носиоцу програма;
- архиви.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-368/2021-01-4 
Датум: 22.12.2021. године 
Велико Градиште

На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), 
и члана 6. Одлуке о правима и услугама 
у социјалној заштити општине Велико 
Градиште (‘’Сл.Гласник општине Велико 
Градиште’’ бр. 12/11, 10/12, 3/15), а на захтев 
Центра за социјални рад општина Велико 
Градиште и Голубац број 401-368/2021-
1-4 од 21.12.2021. године, у поступку 
одобрења једнократне новчане помоћи на 
име признавања права на једнократну помоћ 
за куповину грађевинског материјала за 
унутрашње опремање стамбеног објекта 
Малише Живановића из Курјача,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 35. седници одржаној дана 
22.12.2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1. УСВАЈА СЕ захтев Центра за 
социјални рад општина Велико Градиште и 
Голубац за признавање права на једнократну 
новчану помоћ, Живановић Малиши 
из Курјача, за куповину грађевинског 
материјала за унутрашње опремање 
стамбеног објекта.

2. РАСПОДЕЛА једнократне 
новчане помоћи извршиће се преко Центра 
за социјални рад општина Велико Градиште 
и Голубац, на основу образложеног Захтева 
Центра за социјални рад општина Велико 
Градиште и Голубац 401-368/2021-01-4 од 
21.12.2021. године, на износ од 200.000,00 
динара.

О   б   р     а    з    л   о   ж    е     њ    е

Центру за социјални рад општина 
Велико Градиште и Голубац обратио се 
Малиша Живановић из Курјача захтевом 
за признавање права на једнократну 
помоћ приликом ког је приложио рачун 
у износу од 199.992,00 динара издатог од 
фирме ‘’Енергон’’ из Великог Градишта. 
Поступајући по његовом захтеву Центар 
је спровео поступак и поднео је захтев 
Општинском већу општине Велико 
Градиште за доношење одлуке о одобрењу 
једнократне новчане помоћи социјално 
угроженим лицима, за угрожено лице 
Малише Живановић из Курјача, са 
потребном документацијом.

У складу са чланом 6. став 1. алинеја 2. 
и 7. Одлуке о правима и услугама у социјалној 
заштити општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’ бр. 
12/11, 10/12, 3/15), предвиђено је да се 
једнократна помоћ у натури и новчаном 
износу може  признати у случајевима 
задовољавања основних животних и потреба 
других ванредних ситуација, када се не може 
превазићи стање социјалне потребе, у овом 
случају, наступање материјалне штете након 
пожара.

Како је захтевани износ једнократне 
помоћи виши од износа из члана 6. става 4. 
ове Одлуке, о праву на једнократну помоћ 
је одлучило Општинско веће, те је донело 
Решење као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Драган  Милић
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На основу члана 70.  Статута 
општине Велико  Градиште (Службени 
гласник општине Велико Градиште 2/2019) 
Општинско веће општине Велико Градиште 
на својој 35. седници, дана 22.12.2021. 
године,  доноси 

ПРАВИЛНИК О РАДУ МОНТАЖНО-
ДЕМОНТАЖНОГ КЛИЗАЛИШТА У 

ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Члан 1

Монтажно-демонтажно клизалиште 
( у даљем тексту: Клизалиште) , које је 
у склопу обогаћивања садржаја у сусрет 
божићним и новогодишњим празницима 
поставља се на полигону за мале спортове у 
Градском парку, преко пута зграде општине 
Велико Градиште.

Клизалиште се поставља на период 
од 22.12.2021 до 28.01.2022.године. 

Општималан број клизача по смени 
је 60 учесника. 

Члан  2

Клизање и изнајмљивање клизаљки 
је бесплатно за све кориснике .

Термини су на сваких сат времена. 
У случају непопуњености термина 

корисник може продужити коришћење у 
наредни термин. 

Приликом коришћења термина 
предност имају деца. 

Члан 3

За потребе клизања обезбеђено је 
80 пари клизаљки различитих величина 
које се изнајмљују бесплатно. За 
изнамљивање клизаљки неопходно је да 
се остави идентификациони документ. За 
изнајмљивање клизаљки за децу доставља 
се ђачка књижица или идентификациони 
докумет родитеља. 

Корисници могу користити и 
споствене клизаљке , али се улазак 
на лед може забранити ако клизаљке 

нису одговорајуће и могу да доприносе 
оштећивању леда или евентиалној повреди 
других корисника.  

Употреба сопствених клизаљки  нема 
утицаја на термин клизања.

Члан 4

Лед се освежава сваке ноћи а 
клизалиште је у функцији према следећем 
радном времену:

Радним данима 17-22 часова 
Викендом 10:00-24 часа 

Члан 5

Током активног рада клизалишта на 
клизалишту су ангажвана по два редара за 
потребе одржавања клизалишта и издавања 
клизаљки.

Током пасивног рада клизалишта на 
клизалишту је дежуран један редар. Редаре 
за потребе функционисања клизалишта 
распоређују на рад на клизалишту :

- ЈКП „Дунав Велико Градиште“ 
– 4 лица са по 50% ангажовања 

- ЈУ „Спортски центар“ 2 лица 
- Општинска управа општине 

Велико Градиште – једно лице 

Члан 6

Сви корисници користе клизалиште 
на споствену одговорност. 

Родитељи су одговорни за безбедност 
своје малолетне деце на клизалишту. 

Клизалиште се приликом клизања 
користи према упитима особа задужених за 
функционисање клизалишта , реду клизања 
и успостављениј координацији 

Корисници клизалишта морају 
оставити своју обућу уредном

Строго је забрањено уношење 
предмета на подлогу клизалишта

На клизалишту није дозвољено 
пушење.

На самом клизалишту нису 
дозвољени храна и пиће 

Корисници клизалишта су одговорни 
за соствене ствари. 
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Организатор клизалишта не одговора 
за евентуални губитак ствари на клизалишту. 

Члан 7

У случају временских неопгода 
и других неповољних ситуација које 
угрожавају несметан рад клизалишта 
и сигурност корисника на клизалишту, 
клизалиште ће се привремено затворити. 

Члан 8

Правилник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ‘’Службеном 
гласнику општине Велико Градиште’’.

Број: 110-13/2021-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКОГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

На основу члана 15. Закона о 
локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 
12/2020, 16/2020- аут.тумачење и 68/2020),

Изборна комисија општине Велико 
Градиште, на седници одржаној дана 
09.12.2021. године, донела је

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ

I Основне одредбе 

Члан 1 

Овим пословником уређују се питања 
организације, начина рада и одлучивања 
Изборне комисије општине Велико 
Градиште (у даљем тексту: Комисија), као и 
друга питања од значаја за рад Комисије. 

Члан 2 

Седиште Комисије је у Великом 
Градишту, у згради Општине Велико 
Градиште, улица Житни трг број 1. 

Члан 3 

Комисија у свом раду користи печат 
и штамбиљ. 

Члан 4 

Печат је пречника 32мм, обележени 
римским бројевима. 

Печати су округлог облика, у средини 
печата је мали грб Републике Србије. 

По спољном ободу печата уписан 
је текст: “Република Србија”. У следећем 
унутрашњем кругу уписан је текст: 
“Општина Велико Градиште – Општинска 
изборна комисија”. У дну печата уписан је 
текст седишта: “Велико Градиште”. 

Члан 5 

Штамбиљ је правоугаоног облика, 
величине 50x30мм, и садржи текст: у првом 
реду: “Република Србија”, у другом реду: 
“Скупштина општине Велико Градиште”, 
у трећем реду: “Оппштинска изборна 
комисија”, у четвртом реду: реч “Број” и 
простор за број предмета, у петом реду: 
простор за датум, а у шестом реду реч: 
“Велико Градиште”. 

Члан 6 

Текст печата и штамбиља исписан је 
ћириличним писмом. 



23. децембар 2021. године 135Број 40

Печати штамбиљ Комисије налазе се 
код секретара Скупштине општине Велико 
Градиште. 

II Састав комисије 

Члан 7 

Комисију чине чланови у сталном 
саставу (именовани чланови) и у проширеном 
саставу (опуномоћени чланови). 

Члан 8 

Комисију у сталном саставу чине: 
председник Комисије и најмање 6 чланова 
које именује Скупштина општине, а у 
проширеном саставу и по један опуномоћени 
представник подносиоца проглашене 
изборне листе, који је предложио најмање две 
трећине кандидата за одборнике од укупног 
броја одборника који се бира, односно 1/3 
кандидата за одборнике од укупног броја 
одборника који се бира, коју је предложила 
политичка странка и коалиција политичких 
странака националних мањина. 

Чланови Комисије имају иста права, 
обавезе и одговорности за рад Комисије. 

Чланови Комисије своја права и 
дужности остварују активним учешћем 
у припремању, расправи, одлучивању и 
спровођењу одлука и закључака Комисије. 

Члан 9 

Председник и чланови Комисије 
у сталном и проширеном саставу и њен 
секретар имају заменике. 

Председник, заменик председника, 
секретар и заменик секретара морају бити 
дипломирани правници. 

Заменици из става 1. овог члана имају 
иста права и одговорности као и председник, 
чланови и секретар које замењују. 

III Права и обавезе 
Председник Комисије 

Члан 10 

Председник Комисије: 
- организује рад Комисије на 

реализацији послова и задатака из 
надлежности Комисије; 

- сазива седнице Комисије и 
председава њеним седницама; 

- стара се о примени Пословника 
Комисије; 

- стара се о спровођењу одлука и 
закључака Комисије;  

- потписује акта која Комисија 
доноси; 

- обавља друге дужности и послове 
утврђене законом и пословником Комисије. 

Заменик председника Комисије 

Члан 11 

Заменик председника Комисије 
обавља све дужности и послове председника 
Комисије када је он одсутан или спречен да 
обавља своју дужност. 

Чланови Комисије 

Члан 12 

Чланови Комисија имају право и 
обавезу: 

- да редовно присуствују седницама 
Комисије; 

- да о одсуству или спречености 
присуства седницама Комисије благовремено 
обавесте председника, секретара или стручно 
лице Комисије, као и свог заменика ради 
обезбеђивања несметаног рада Комисије; 

- да учествују у расправи о питањима 
која су на дневном реду седнице Комисије и 
гласају о сваком предлогу о коме се одлучује 
на седници; 

- да обављају све дужности и задатке 
одређене од стране Комисије. 

Секретар Комисије 

Члан 13 

Комисија има секретара кога именује 
Скупштина општине, који учествује у раду 
Комисије без права одлучивања. 
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Члан 14 

Секретар Комисије: 
- припрема седнице Комисије; 
- помаже председнику Комисије у 

обављању послова из његове надлежности; 
- стара се о припреми предлога аката 

које доноси Комисија и обавља друге послове 
у складу са законом, овим пословником и 
налозима председника Комисије. 

Члан 15.

Заменик Секретара Комисије 
обавља све дужности и послове Секретара  
Комисије,када је он одсутан или спречен да 
обавља обавезе из своје надлежности.

IV Надлежност комисије 

Члан 16 

Надлежност Комисије прописана је 
Законом.

V Начин рада 

Члан 17 

Седнице Комисије се одржавају у 
њеном седишту. 

Члан 18. 

Комисија ради у сталном и 
проширеном саставу. 

Комисија ради и одлучује у 
проширеном саставу од дана утврђивања 
лица која постају чланови Комисије у 
проширеном саставу до завршетка избора, 
односно до момента када је Комисија 
утврдила резултате избора и ове резултате 
објавила у “Службеном гласнику општине 
Велико Градиште”. 

Члан 19 

Комисија је самостална у свом раду и 
ради на основу закона и прописа донетих на 
основу закона. 

Рад Комисије је јаван. 

Сазивање седнице Комисије 

Члан 20.

Комисија ради у седницама. 
Седницу Комисије сазива председник 

Комисије,односно заменик председника 
Комисије у његовој спречености, на своју 
иницијативу или, у најкраћем могућем року, 
кад то предложи најмање трећина чланова 
Комисије. 

Позив за седницу са  предлогом 
дневног реда упућује се члановима 
Комисије,по правилу у писаном 
облику,најдоцније 24 часа пре седнице,а 
по потреби,седнице се сазивају телефоном 
или на други одговарајући начин,о чему се 
сачињава службена белешка. 

Дневни ред седнице Комисије 
предлаже председник Комисије,односно 
заменик председника Комисије у његовој 
спречености, осим у случају сазивања 
седнице на захтев најмање трећине чланова 
Комисије, када се дневни ред предлаже у 
захтеву за сазивање седнице. 

У раду Комисије учествују: 
председник, чланови и секретар Комисије и 
њихови заменици када их замењују. 

Члан 21. 

Седница Комисије се сазива, по 
правилу, писменим путем, а може се сазвати 
и телефонским путем, електронским путем 
или на други одговарајући начин, најкасније 
два дана пре дана одређеног за одржавање 
седнице. 

Изузетно, ако конкретне околности 
захтевају, материјал се може уручити на самој 
седници, или се може усмено изложити. 

Постојање изузетних околности цени 
председник Комисије. 

У случају потребе, дневни ред за 
седницу се може предложити на самој 
седници. 
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Отварање седнице 

Члан 22.

Комисија ради и пуноважно одлучује 
ако седници присуствује већина од укупног 
броја чланова, односно заменика чланова 
Комисије у сталном саставу, када их 
замењују, односно проширеном саставу. 

Седницом председава председник 
Комисије, односно у његовом одсуству 
односно спречености заменик председника 
Комисије. 

У случају да председник мора да 
напусти седницу, седницом председава 
заменик председника Комисије, односно, у 
случају да је заменик председника одсутан, 
најстарији присутни члан Комисије. Уколико 
најстарији присутни члан Комисије не може 
или неће да преузме председавање седницом, 
председавање преузима следећи најстарији 
члан Комисије. 

Отварајући седницу, председавајући 
констатује број присутних чланова Комисије. 

У расправи на седници могу да 
учествују председник Комисије, чланови 
Комисије, секретар Комисије и њихови 
заменици. 

Ток седнице 

Члан 23.

Пре утврђивања дневног реда, 
приступа се усвајању записника претходне 
седнице, уколико је сачињен и благовремено 
достављен члановима и заменицима чланова 
Комисије када их замењују. 

Примедбе на записник може да изнесе 
сваки члан Комисије, односно заменик члана 
када га замењује. 

Уколико нема изнетих примедби на 
записник, председавајући ставља на гласање 
записник у предложеном тексту. 

О изнетим примедбама на записник, 
Комисија одлучује редом којим су изнете у 
расправи. 

Након одлучивања о примедбама 
на записник, председавајући констатује да 

је записник усвојен у предложеном тексту, 
односно са прихваћеним примедбама. 

Члан 24. 

Дневни ред седнице утврђује 
Комисија. 

Право да предложи измену или 
допуну предложеног дневног реда има сваки 
члан Комисије, односно заменик члана када 
га замењује. 

О предлозима за измену или допуну 
предложеног дневног реда одлучује се без 
расправе, редом којим су предлози изнети 
на седници. 

Након изјашњавања о предлозима 
за измену, односно допуну предложеног 
дневног реда, Комисија гласа о усвајању 
дневног реда у целини. 

Члан 25.

На седници се ради по тачкама 
утврђеног дневног реда. 

Пре отварања расправе по тачки 
дневног реда, Комисију извештава 
председавајући Комисије, или члан 
Комисије којег је одредио председавајући и 
предлаже начин даљег поступања Комисије 
(известилац). 

Одржавање реда на седници 

Члан 26. 

Председавајући се стара о реду на 
седници Комисије и даје реч члановима 
односно заменицима чланова Комисије 
пријављеним за учешће у расправи. 

Када процени да је то неопходно, 
председавајући може да одреди паузу. 

Комисија може да ангажује и друга 
лица за обављање послова за потребе 
Комисије, односно лица из састава комисије 
за обављање посебног посла услед повећаног 
обима рада.
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Одлучивање 

Члан 27.

Пошто утврди да је расправа по тачки 
дневног реда исцрпљена, председавајући 
закључује расправу о тачки дневног реда, 
након чега се прелази на одлучивање. 

Комисија доноси одлуке већином 
гласова свих чланова Комисије у сталном, 
односно проширеном саставу. 

Право гласа имају само чланови 
Комисије, а заменици чланова само у случају 
одсуства члана којег замењују. 

Уколико је изнето више предлога 
у оквиру једне тачке дневног реда, 
председавајући ставља на гласање предлоге 
редом којим су изнети. 

Комисија увек гласа за усвајање 
предлога. 

Уколико предлог о којем се гласа не 
добије потребну већину гласова, сматраће се 
да је предлог одбијен. 

Одлучивање о предлозима аката које 
доноси Комисија 

Члан 28. 

Уколико су у току расправе изнети 
предлози за брисање, односно измене акта, 
председавајући на гласање прво ставља те 
предлоге. У том случају, одлучивање се 
обавља према редоследу по ком су изнети 
предлози за брисање, односно измену, при 
чему председавајући на гласање ставља 
прво предлог за брисање, а потом предлог за 
измену. 

Након гласања о свим предлозима, 
председавајући ставља на гласање усвајање 
предлога акта у целини. 

Члан 29.

О приговорима који су упућени 
Комисији,секретар,односно заменик 
секретара,припремиће најкраћем 
року,стручно мишљење о начину решавања 
приговора.

Стручно мишљење из претходног става 
обухвата садржину приговора,чињенични  
стање,излагање законских одредби на 
основу којих се приговор решава и предлог  
како га треба решити.

Решење о приговору Комисија 
доноси у року одређеним посебним Законом 
односно подзаконским актом, а ако то није 
посебно одређено, у року од 48 часова од 
часа пријема приговора.

Члан 30. 

Ради проучавања појединих питања 
из свог делокруга, израде предлога аката, 
извештаја и других докумената, као и 
обављања појединих изборних радњи, 
Комисија може да образује радне групе из 
реда својих чланова, којој помоћ пружају 
стручне службе Општинске управе. 

Одлуком о образовању радне групе 
утврђује се њен састав и задаци. 

Комисија може, по потреби, 
задужити поједине своје чланове да проуче 
питања која се јављају у спровођењу 
изборног поступка, у непосредној сарадњи 
са члановима изборних органа и другим 
учесницима у поступку, као и увидом у 
одговарајуће документе, те да упознају 
комисију са утврђеним стањем и предложе 
јој одговарајућа решења. 

Записник 

Члан 31. 

О раду на седници Комисије сачињава 
се записник. 

Записник садржи податке о 
присутности на седници, са навођењем 
имена и података о оправдано и неоправдано 
одсутним члановима Комисије као и главне 
податке о раду на седници, нарочито о 
предлозима о којима се расправљало, са 
именима учесника у расправи, о одлукама, 
закључцима и другим актима који су на 
седници донети, као и о резултатима свих 
гласања на седници. 

Записник се чува трајно. 
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О вођењу и чувању записника стара 
се секретар  Комисије.

Након усвајања, записник потписују 
председавајући седнице и секретар. 

VI Јавност рада 

Члан 32. 

Комисија обезбеђује јавност рада 
путем објављивања аката и информација 
о свом раду на интернет презентацији 
Општине, објављивањем аката у “Службеном 
гласнику општине Велико Градиште” или на 
огласној табли општине Велико Градиште и 
давањем изјава за медије у складу са овим 
пословником. 

Саопштење за медије даје председник 
Комисије или лице које он овласти. 

Конференцију за медије може 
одржати председник Комисије. 

Приступ информацијама од јавног 
значаја 

Члан 33. 

Лице овлашћено за поступање по 
захтевима за приступ информацијама од 
јавног значаја је овлашћено лице општине 
Велико Градиште за поступање по захтевима 
на слободан приступ информацијама од 
јавног значаја. 

О захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја који се 
односе на гласачки материјал одлучује 
Комисија. 

Члан 34. 

У остваривању својих задатака 
Комисија, сагласно закону, сарађује 
са домаћим и страним органима и 
организацијама.

 

VII Завршне одредбе 

Члан 35. 

Питања која се односе на рад 
Комисије, а која нису уређена овим 
Пословником, могу се уредити одлуком или 
закључком Комисије, у складу са одредбама 
овог Пословника, Законом и подзаконским 
актима.

Члан 36.

Овај Пословник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ‘’Службеном  
гласнику општине Велико Градиште’’.

Република Србија
Општина Велико Градиште

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 013-192/2021-01-1
Дана: 09.12.2021. године
Велико Градиште

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

Бојан Милојковић, дипл.правник,с.р.
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