
  

 На основу члана 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), чланова 22. и 27.  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) 

и Правилника о категоризацији спортских организација (Сл.гласник општине Велико Градиште, 

бр. 15/2019),  

Општинско веће општине Велико Градиште је на својој 72. седници од 15.12.2022. године, 

донело: 

 

О Д Л У К У 

 

1. Спортске организације које су поднеле захтеве за финансирање годишњих програма у области 

спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2023. години а КОЈЕ 

СЕ НЕ КАТЕГОРИШУ и чије ће се вредновање програма вршити на обрасцу 5 - Табела вредновања 

квалитета годишњих и посебних програма организација у области спорта којим се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта су: 

 

 

2. Спортске организације које су поднеле захтеве за финансирање годишњих програма у области 

спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2023 години а КОЈЕ 

СЕ КАТЕГОРИШУ и чије ће се вредновање програма вршити на Обрасцу 6 - Табела вредновања 

квалитета годишњег програма категорисаних спортских  организација којим се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта и Обрасцу 1- Табела категоризације спортских 

организација су: 

1 Фудбалски клуб "ВГСК" Велико Градиште 

2 Одбојкашки клуб "ВГСК" Велико Градиште 

3 СУ AS Volley 

4 Џудо клуб "ВГСК" Велико Градиште 

5 Карате клуб В.Г.С.К. 

7 ФК „Сираково“ Сираково  

8 Шах клуб "ВГСК" Велико Градиште 

9 ФК "Баштован 2015" Царевац  

1 Спортски  савез општине Велико 

Градиште 

2 Општински фудбалски савез Велико 

Градиште 

3 СД“ВГСК“ Велико Градиште 

4 ФК Пинкум Велико Градиште 

5 Спортско удружење "Стари град 2016" 

Мајиловац 

6 КВО “ВГСК“ Велико Градиште 

7 Аикидо клуб Пинкум 

8 СУ Грађански 

9 СФУ ВГСК Ветерани 

10 Атлетско удружење "ВГСК" Велико 

Градиште 

11 Рукометни клуб "ВГСК ВЕТЕРАНКЕ" 

Велико Градиште 

12 Женски одбојкашки клуб "ВГСК" 

Велико Градиште 



10 ФК “Пек" Кусиће 

11 ФК “Млади Борац“ Мајиловац 

12 Рукометни клуб "ВГСК" Велико Градиште 

13 ФК “Слога-Топ“ Тополовник 

14 ФК "Раднички" Пожежено 

15 ФК „Рам“ Рам 

16 ФК“Кумане“ Кумане 

17 СТСУ "Борац" Кумане 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

На основу образложене Одлуке Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико 

Градиште за реализацију Програма из области спорта у општини Велико Градиште за 2023. годину 

у којој је иста разматрала поднете Годишње програме спортских организација којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште у 2023. 

Години Општинско веће Општине Велико Градиште је одлучило следеће: 

1) Спортске организације из тачке 1. не учествују у спортским такмичењима у оквиру 

надлежних националних гранских спортских савеза те стога не улазе у поступак рангирања 

спортских организација; 

2) Спортске организације из тачке 2. улазе у поступак рангирања спортских организација јер 

учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских 

савеза на различитим нивоима и то: 

- Фудбалски клуб "ВГСК" Велико Градиште – Зонска лига Дунав, 

- Одбојкашки клуб "ВГСК" Велико Градиште – Прва лига Србије, 

- СУ AS VOLLEY Велико Градиште - регионална лига Браничевско-Подунавског савеза, 

- Рукометни клуб "ВГСК" Велико Градиште - друга лига центар, 

- Карате клуб "В.Г.С.К." Велико Градиште – Ужа Србија, 

- Џудо клуб "ВГСК" Велико Градиште – друга лига, 

- Шах клуб "ВГСК" Велико Градиште - друга лига Централне Србије, 

- ФК“Кумане“ Кумане – Међуопштинска лига, 

- ФК“Раднички“ Пожежено – Општинска лига, 

- ФК „Рам“ Рам – општинска лига, 

- ФК “Слога-Топ“ Тополовник – општинска лига, 

- ФК “Пек" Кусиће –Општинска лига, 

- ФК “Млади Борац“ Мајиловац – Међуопштинска лига, 

- ФК "Баштован 2015" Царевац – Општинска лига Дунав, 

- ФК „Сираково“ Сираково - Окружна лига, 

- Стонотениско спортско удружење „Триброде и Кусиће“ – окружна лига, 

- Стонотениско спортско удружење „Борац Кумане“ – окружна лига 

 

Број: 400-61/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                               ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                     Драган Милић,с.р.                                                                           
                                                            

 

доставити:               

-Председнику општине Велико Градиште      

- архиви                                                                                       


