
На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 
2/19), члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу 
средстава из буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 39/2020)  и 
предлога Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног 
интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2022. годину, 

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 39. седници одржаној 01.02.2022. године, донело је

ОДЛУКУ
о додели средстава удружењима 

1
ОДОБРАВА СЕ суфинансирање/финансирање доле наведених програма/пројеката удружења грађана 

поднетих на основу Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма/пројеката удружења грађана за 
2022. годину, у следећим износима и за следеће намене: 

Ред. 
бр.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА НАЗИВ ПРОГРАМА Област јавног 
интереса

ИЗНОС 
СРЕДСТАВА

1
Удружење жена 
„ТОПОЛОВЧАНКЕ“
Тополовник

„Сачувајмо од заборава“ заштита 
народног 

стваралаштва 50.000,00

2

Ловачко удружење „ГОЛУБ“ др 
Бошка Вребалова 3А, Велико 
Градиште

„Унапређење и заштита 
животне средине и дивљих 

животиња у општини Велико 
Градиште“

заштита и 
унапређење 

животне 
средине и 
животиња 200.000,00

3

Удружење одгајивача голубова 
српских високолетача  СС-316-
„Камијево“ Камијево, Вељка 
Влаховића бб

„Такмичење голубова 
Српских високолетача 2022“

заштита 
животиња

40.000,00

4

удружење 
„ВЕЛИКОГРАДИШТАНСКА 
ГИТАРИЈАДА“
Велико Градиште, Кнеза Лазара 35

„Шеста Великоградиштанска 
гитаријада“

култура

400.000,00

5
клуб одгајивача канаринаца 
„МАЛИНО БРИЦА“ Велико 
Градиште, Хајдук Вељкова 63

Такмичење заштита 
животиња

100.000,00

6

Међуопштинско удружење 
Цивилних инвалида рата, 
Пожаревац, Тржни центар Барили 
бб 

„Редовне програмске 
активности и сервис услуга у 

заштити ОСИ-цивилних 
инвалида рата за 2022. годину

“

рањиве групе

30.000,00

7

МО Савеза слепих Србије-
Пожаревац, Драже Марковића 17

„Сервис услуга са 
програмским активностима 
слепих и слабовидих особа у 

2022. години“

рањиве групе

40.000,00

8
Удружење „ШАРАН“
В. Градиште, Хајдук Вељкова 63

Такмичење заштита 
животиња 90.000,00

9
Удружење ликовних стваралаца 
„Ђура Јакшић“ Београд, Мостарска 
2

„Вампир Петар Благојевић и 
влашка магија“

очување 
народне 

традиције
300.000,00
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10

Удружење грађана Српско - Грчког 
пријатељства „МОСТ“ за 
Браничевски округ, Пожаревац, 
Братства и јединства 8

„Традиционална српска 
свадба у Рамској тврђави 

(„модна ревија венчаница“)“

култура

300.000,00

11

„FOCUS EUROPA FOR SOUTH 
EAST EUROPE“  Кнеза Лазара 40, 
Велико Градиште

„Треће међународно бијенале 
и ликовна колонија „Голуб и 
цвеће Милана Бесарабића“ са 

поруком мира и љубави

култура

200.000,00

12
Међуопштинско удружење 
дистрофичара Смедерево, Јована 
Крајишника 8

„Унапређење положаја и 
квалитета живота 

дистрофичара“

рањиве групе

80.000,00

13
Удружење пензионера општине 
Велико Градиште, Велико 
Градиште, Кнеза Лазара 28

„И ми смо млади, покренимо 
се пензионери“

рањиве групе

150.000,00

14
Удружење жена 
„ЧЕШЉЕВОБАРКЕ“ 
Чешљева Бара

Беле покладе „Привјег“ заштита 
народног 

стваралаштва 40.000,00
УКУПНО 2.020.000,00

Члан 2.
ОДБИЈАЈУ СЕ пријаве за суфинансирање/финансирање пројеката/програма сходно члану 10. 

Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из 
буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 39/2020) и то:

Ред. 
бр. НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1 куд „СТИШКИ БИСЕРИ“ Мајиловац „Реновирање унутрашњих просторија Дома културе у 
Мајиловцу“. Куповина гардеробера за народну ношњу

Образложење- Пријава не садржи: решење о упису у регистар; ОП образац; личну карту одговорног лица и 
картон депонованих потписа, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  Правилника.

2 Удружење жена „У СРЦУ СТИГА“ 
Мајиловац, Жикице Јовановића бб Дечије игралиште „Чаролија“

Образложење-Пријава не садржи: решење о упису у регистар; ОП образац; личну карту одговорног лица и картон 
депонованих потписа, такође предлог пројекта није оверен печатом на местима која су за то предвиђена што је у 
супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  Правилника. 

3 срк „РИБОЛОВАЧКА ПРИЧА" Војводе 
Путника 2, Велико Градиште „ФИДЕР И МЕТОД КАРП ЛИГА -  Велико Градиште 2022“

Образложење- Пријава не садржи ОП образац што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  
Правилника.

4
Међуопштинско удружење глувих и 
наглувих, Пожаревац, Воје Дулића 19 „Сервис психосоцијалне подршке са преводилачким сервисом 

за српски знаковни језик у 2022. години“

Образложење- Подносилац пројекта није извршио правдање средстава добијених по конкурсу из 2021. године, у 
прописаном року односно најкасније до 15. јануара 2022. године, сходно члану 15.  Правилника, у износу од 
40.000,00 динара.

5

Удружење за заштиту животиња и 
животне средине „Пожаревачке шапице
“, Трг Радомира Вујовића 6/19, 
Пожаревац

„Немој да „оГуглаш“ пробуди свест и помози недужним 
животињама и природи“

Образложење- Пријава не садржи ОП образац што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  
Правилника.

6

Удружење за очување традиције, културе 
и едукације Румуна и Срба за 
Браничевски округ „ Различитост људе 
спаја“ Пожаревац, Далматинска 35

„Дани румунске културе у Великом Градишту“2



Образложење- Пријава не садржи исправну документацију, односно уз пријаву је достављено решење АПР за 
удружење „Румуни заједно“, регистровано на адреси Браће Буђони 8. Велико Градиште, што је у супротности са 
чланом 6. Правилника.

7
Удружење грађана „Заштитари 
Милениног дома“ Пожаревац, 
Омладинска 7а

„Корацима Милене Павловић Барили ка завичају Милана 
Бесарабића“

Образложење- Пријава не садржи ОП образац што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  
Правилника.

8 УЛИС „Милена Павловић Барили“ 
Пожаревац, Др Воје Дулића 10 „Ретроспективна изложба слика и презентација монографије“

Образложење- Пријава не садржи ОП образац што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  
Правилника.

9 Асоцијација за едукацију омладине и 
одраслих, Пожаревац, Ужичка 18/18 „Смањи-поново употреби- рециклирај“

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Предлог пројекта је 
оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се исти не одобри сходно члану 10. Правилника.

10 уг Партнерство „Печка Долина“ Велико 
Градиште, Житни трг 2 Спровођење локалне стратегије руралног развоја

Образложење- Пријава не садржи исправну документацију, односно пријава је поднета од стране уг „Печка 
долина“, док је целокупна документација оверена печатом Центра за рурални развој „Сребрно језеро“ што је у 
супротности са чланом 6. Правилника.

11
уг Центар за рурални развој „Сребрно 
језеро“ Велико Градиште, Житни трг 
бр.2

„Обавештеност пољопривредника о свим мерама подстицаја 
као предуслов за рурални развој“

Образложење- Пројекат није у складу са приоритетним областима за суфинансирање/финансирање.
Предложена тема пројекта спада у опис послова из надлежности Општинске управе, исти је оцењен са мање од 35 
бодова, на основу чега је донета одлука да се пројекат не одобри сходно члану 10. Правилника.

12 Удружење грађана „Стуб 2020“, 
Витешка 12, Пожаревац „Сачувајмо реке Браничевског округа“

Образложење- Пријава не садржи ОП образац и картон депонованих потписа што је у супротности са текстом 
Јавног конкурса и чланом 6.  Правилника.

13
Хуманитарна организација „СРБИЈА 
ВЕЛИКОГ СРЦА“ Велико Градиште, 
Кнеза Лазара 82

„Окупациона терапија у раду са особама са развојним 
сметњама и инвалидитетом“

Образложење- Подносилац пројекта није извршио правдање средстава добијених по конкурсу из 2021. године, у 
прописаном року односно најкасније до 15. јануара 2022. године, сходно члану 15.  Правилника, у износу од 
170.000,00 динара.

14
Друштво физичара Србије, Београд, 
Цара Душана 13 „XXXIX Републички семинар о настави физике (РС 2022)“

Образложење: Предложени пројекат није од непосредног интереса за грађане, односно нема директни утицај на 
грађане са територије општине Велико Градиште, исти је оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета 
одлука да се пројекат не одобри сходно члану 10. Правилника.

Члан 3.
Пренос средстава одобреним пројектима из члана 1. ове  одлуке вршиће се у складу са Уговором 

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

Члан 4.
Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за намене наведене у уговору у оквиру 

ревидираног буџета.

Члан 5.
Ова одлука је коначна,  ступа на снагу даном доношења.
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Члан 6.
            Одлука о додели средстава објавиће се на интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

Образложење

Надлежност Општинског већа општине Велико Градиште за доношење ове одлуке дефинисана је чланом 
70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 2/19), а чланом 9. 
Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из 
буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 39/2020) регулисано је да 
Комисија врши вредновање и рангирање поднетих пријава, сачињава извештај о оцењивању пријава и доставља 
предлог Општинском већу.

Разматрајући поднете пријаве Комисије је предложила финансирање пројеката/програма из члана 1. ове 
Одлуке на основу оцене предложених програма удружења, односно области, начина и намене трошења средстава 
предвиђених истим. Износ предложених средстава одређен је на основу буџета пројекта/програма имајући у виду 
значај и степен задовољења јавног интереса који се предложеним програмом постиже, а водећи рачуна о укупно 
расположивим средствима у буџету општине за ове намене.

Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Велико Градиште за 2022. годину.
Упуство о правном средству: Против ове одлуке може се покренути управни спор подношењем тужбе 

Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана објављивања исте.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Бр: 400-4/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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