
 Предлог 

 

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 седници одржаној ______ 2022. године, донело 

је 

 

ОДЛУКУ 

о додели средстава удружењима  

 

 

Члан 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 

401-98/2022-01-2 од 3.3.2022. 

ЛУ Фазан Средњево 

Палих бораца 2 

Набавка опреме за Стручну и 

ловочуварску службу, горива и 

рекламног материјала“ 

заштита 

животиња 

40.000,00 

2 

401-99/2022-01-2 од 3.3.2022. 

Друштво „Ром“ Велико Градиште, 

Житни трг бр.1 

Насиље у породици 

афирмисање 

људских и 

мањинских 

права 50.000,00 

3 

401-105/2022-01-2 од 9.3.2022. 

Друштво за неговање традиције 

ослободилачких ратова Србије до 

1918. године, Велико Градиште, 

Сремска 1 

Подизање спомен обележја 

очување 

традиције 

50.000,00 

4 

401-110/2022-01-2 од 10.3.2022. 

СРК „Риболовачка прича“ Велико 

Градиште, Војводе Путника 2 

Фидер и метод карп лига - 

Велико Градиште 2022 

заштита 

животиња 

55.000,00 

5 

401-111/2022-01-2 од 11.3.2022. 

Удружење „Златна рука“ Ђураково-

Поповац, Професора Миленковића 

бб, Поповац  

Етно рај, златне руке-златне 

нити 

очување 

традиције 

100.000,00 

6 

401-112/2022-01-2 од 11.3.2022. 

Удружење жена „У срцу Стига“ 

Мајиловац, Ж.Ј. Шпанца бб 

Дани Свете Тројице у 

Мајиловцу 

очување 

традиције 

70.000,00 

7 

401-113/2022-01-2 од 11.3.2022. 

Удружење грађана „Стуб 2020“ 

Пожаревац, Витешка 12 

Сачувајмо реке Браничевског 

Округа 

заштита 

животне 

средине 70.000,00 

8 

401-115/2022-01-2 од 14.3.2022.  

Друштво учитеља општине Велико 

Градиште и Голубац  

Велико Градиште, др Бошка 

Вребалова 1а 

Интеркултуралност-изазови и 

могућности 

образовање 

130.000,00 

9 

401-117/2022-01-2 од 14.3.2022. 

КУД „Стишки бисери“ Мајиловац, 

Ж.Ј. Шпанца бб  

Набавка гардеробера за народне 

ношње 

очување 

традиције 

50.000,00 

10 

401-118/202-01-2 од 14.3.2022.  

Клуб одгајивача голубова Српских 

високолетача СС-266 Велико 

Градиште, Рег М. Милорадовића бб 

Заједно можемо све 

заштита 

животиња 

30.000,00 



11 

401-119/2022-01-2 од 14.3.2022 

Кинолошко друштво „Велико 

Градиште“ Велико Градиште, 

Бошка Вребалова бб 

31. национална изложба паса 

свих раса ЦАЦ Велико 

Градиште 2022 

заштита 

животиња 

50.000,00 

12 

401-121/2022-01-2 од 15.3.2022. 

УЛИС „Милена Павловић Барили“ 

Пожаревац, Др Воје Дулића 10 

Ретроспективна изложба слика 

и презентација монографије 

култура 

100.000,00 

13 

401-122/2022-01-2 од 15.3.2022. 

Међуопштинских угружења глувих 

и наглувих Пожаревац, Воје Дулића 

19 

„Сервис психосоцијалне 

подршке са преводилачким 

сервисом за српски знаковни 

језик у 2022. години“ 

рањиве групе 

95.000,00 

14 

401-124/2022-01-2 од 16.3.2022.  

Омладински савет Пожаревац, 

Стари корзо 36 

„Од фрустрације до изазова“ - 

Оснаживање младих-вештина 

јавног говора у Општини 

Велико Градиште 

образовање 

30.000,00 

УКУПНО 920.000,00 

 

 II Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2022. години, 

расписан је на износ од 480.000,00 динара. Комисија предлаже Општинском већу, уколико располаже са 

додатним средствима,  да привати предлог за доделу средстава у укупном износу од 920.000,00 динара, 

обзиром да је по наведеном конкурсу примљено 14 веома добрих пројеката, који заслужују да се делимично 

финансирају из буџета општине Велико Градиште. 

 

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 

401-101/2022-01-2 од 4.3.2022. 

Удружење „Бисери Дунава и Ђердапа“ Велико 

Градиште, Воје Богдановића 4/5 

Бисери Великог Градишта 

Образложење- Комисија је оценила предложени пројекат као финансијски неподобан. 

2 

401-114/2022-01-2 од 14.3.2022. 

Удружење за очување традиције, културе и 

едукације Румуна и Срба за Браничевски округ 

„Различитост људе спаја“ , Далматинска 35, 

Пожаревац 

Дани румунске културе у Великом Градишту 

Образложење- Предложени пројекат није од непосредног интереса за грађане, односно исти нема директни утицај 

на грађане са територије општине Велико Градиште 

3 

401-120/2022-01-2 од 14.3.2022. 

удружење „Зоја“ Велико Градиште, Виноградска 

12а 

Стерилизација животиња 

Образложење- Услуге стерилизације биће финансирне из обезбеђених средстава у оквиру буџета општине са 

позиција Општинске управе 

 

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. 

 



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. 

 

 

Предлагач: Комисија 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 

 

 

  

http://www.velikogradiste.rs/

