
 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: 

  

РЕШЕЊЕ 

о утврђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ ранг листа категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште: 

Ред.бр. 
НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НОСИОЦА 

ПРОГРАМА БРОЈ БОДОВА 

Одбојкашки клуб "ВГСК" Велико Градиште 188 

Фудбалски клуб "ВГСК" Велико Градиште 188 

Џудо клуб "ВГСК" Велико Градиште 135 

Карате клуб "В.Г.С.К." Велико Градиште 114 

Шах клуб "ВГСК" Велико Градиште 110 

СУ AS Volley 104 

ФК “Млади Борац“ Мајиловац 83 

ФК „Сираково“ Сираково  82 

ФК“Кумане“ Кумане 75 

Рукометни клуб "ВГСК" Велико Градиште 68 

ФК “Пек" Кусиће 63 

ФК “Слога-Топ“ Тополовник 63 

ФК "Баштован 2015" Царевац  61 

ФК „Рам“ Рам 59 

ФК "Раднички" Пожежено 59 

СТСУ "Борац" Кумане 51 

СТСУ "Триброде и Кусиће" 48 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

Општинско веће је разматрало образложену Одлуку Комисије коју је иста донела на основу поднетих 

Годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Велико Градиште у 2022. години и на основу садржаја поднетог Обрасца 1- Предлог 

годишњих програма, поднетог овереног Обрасца 2 - Упитник за  категоризацију спортских организација, као 

и оверених изјава овлашћених лица носилаца програма којим под кривичном и материјалном одговорношћу 

гарантују за тачност наведених података извршила бодовање на обрасцу 1- Табела категоризације спортских 

организација. 

Како је иста у складу са Правилником 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 Правилником о категоризацији спортских организација (Сл.гласник општине 

Велико Градиште, бр. 15/2019), Општинско веће је донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути 

управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења. 

Број: 400-62/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                               ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                                    Драган Милић,с.р.                                                                           
              

 


