
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 
- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (''Службени 
гласник Општине Велико Градиште'', бр. 2/2019),   

Скупштина општине Велико Градиште, на 14. седници одржаној  дана 10.02.2022. 
године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. 
Даје се сагласност на Извештај о раду Јавне установе Културни центар ''Властимир 

Павловић Царевац'' Велико Градиште за период 1.1.2021. до 31.12.2021. године, који је усвојио 
Управни одбор ове установе на седници одржаној 17.01.2022. године.  

 
2. 

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Велико Градиште''. 
           
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  
            Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану  78. Закона о култури ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр. , 6/2020, 47/2021 и 78/2021) којим је 
прописано да установе културе и други субјекти у култури који се финансирају или 
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, дужне су да, у року од 15 дана по завршетку програма односно пројекта за који су 
додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о 
реализацији тих културних програма и пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу 
финансијских средстава органу који је одобрио средства за финансирање њихових програма и 
пројеката. 
Истим чланом је прописано да установа је дужна да најкасније до 15. марта текуће године, 
поднесе извештај о раду и извештај о финансијском пословању за претходну годину.  
 ЈУ Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' Велико Градиште се обратила 
Општинском већу, а ради прибављања сагласности на Извештај о раду ове установе за 
2021.годину. 
Одељење за финансије ОУ Велико Градиште је нашло да је предметни извештај у складу са 
извршењем буџета за 2021.г. 
 Управни одбор ове јавне установе на седници одржаној дана 17.01.2022. године је 
Одлуком бр.12/2022 од 17.01.2022.г. усвојио Извештај о раду ове установе за за период 
1.1.2021. до 31.12.2021.г. године.Општинско веће је проследило предметни извештај и предлог 
решења о давању сагласнсоти Скупштини општине на даље поступање. Скупштина општине је 
разматрајући исти, ценила да је исти оправдан те је на предметни извештај дала сагласност. 
Стога је донето Решење као у диспозитиву. 
Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог жалба 
није дозвољена, али је могуће тужбом покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
 
Број: 644-1/2022-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
    
          Владимир Штрбац , с.р. 


