
  

 

 

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), на предлог Комисије за доделу 

средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области спорта у 

општини Велико Градиште, 

 Општинско веће општине Велико Градиште на својој 68. седници одржаној дана 27.10.2022. 

године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. УСВАЈА СЕ Захтев ЖОК ВГСК бр.401-956/2022-02 oд 08.09.2022.г.  

2. ДОЗВОЉАВА СЕ смањење одобрених средстава планираних за 2022.г. и то за планиране 

трошкове у укупном износу од 130.000,00 динара. 

3. Сходно промени из става 2. диспозитива овог Решења Председник општине Велико 

Градиште ће са ЖОК ВГСК, 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 08.09.2022.г. Комисији за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за 

реализацију програма из области спорта у општини Велико Градиште се обратио ЖОК ВГСК из 

Великог Градишта са обавештењем да од августа 2022. године нису у могућности да спроведу 

програм у делу који се односи на учешће у лигашким такмичењима у организацији ОС Србије. До 

краја године ЖОК ВГСК наставиће са планираним активностима афирмације женске одбојке и 

физичком васпитању деце. 

Из наведеног разлога Комисија предлаже да се ЖОК ВГСК умање одобрена средства за 

130.000,00 динара. 

Из свега напред изнетог Општинско веће општине Велико Градиште донело је Решење као у 

диспозитиву. 

 

Број: 401-361/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   

 

                                                                                                                                    

                                                                      Драган Милић,с.р. 

 
 


