
На основу члана 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 

 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ укупан износ средстава од 42.000.000,00 динара за финансирање 

годишњих и посебних програма у области спорта којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 2023. години. 

2. УТВРЂУЈЕ СЕ износ од 32.500.000,00 динара за финансирање ГОДИШЊИХ 

ПРОГРАМА којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 

2023. години,  

3. УТВРЂУЈЕ СЕ износ од 7.000.000,00 динара за финансирање других хитних потреба 

које се нису могле планирати а којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у 2023. години, 

4. УТВРЂУЈЕ СЕ износ од 18.687.500,00 динара за финансирање годишњих програма 

спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у 2023. години, а КОЈЕ СЕ КАТЕГОРИШУ,  

5. УТВРЂУЈЕ СЕ износ од 13.812.500,00 динара за финансирање годишњих програма 

спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у 2023. години, а КОЈЕ СЕ НЕ КАТЕГОРИШУ. 

6. УТВРЂУЈЕ СЕ износ од 2.500.000,00 динара за финансирање ДОДАТНИХ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА спортских организација којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 2023. години.  

  

 

О б р а з л о ж е њ е: 

Основ за доношење овог решења садржан је у члану 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) који прописује надлежност Општинског већа за доношење овог решења. 

На својој седници Комисија је разматрала поднете Годишње програме спортских 

организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Велико Градиште у 2023. години и на основу Одлуке о буџету општине за 

2023.годину утврдила износ из тачке 1. 

Разматрајући и упоређујући средства за сваку појединачну спортску организацију 

која су им додељена у прошлој години и исказане потребе у захтевима за 2023. годину 

Комисија је предложила износ из тачака 2. и 3. ове одлуке, односно да се највећи део 

средстава расподели за финансирање годишњих програма у којима су садржане све 

најбитније активности и потребе спортских организација у току године, а да се мањи део 



средстава остави за финансирање посебних програма, односно потреба које би се јавиле 

накнадно и које није било могуће планирати. 

Разматрајући и упоређујући средства за сваку појединачну спортску организацију 

која су им додељена у прошлој години као и укупно додељена средства из прошле године 

и исказане потребе у захтевима за 2023. годину је предложила износе из диспозитива  

одлуке. 

Општинско веће усвојило је предлог Комисије и утврдило износе као у диспозитиву 

решења. 

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: 400-60/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                          ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                               Драган Милић,с.р.                                                                           

 

 

 

Доставити:        

- Комисији за доделу средстава из буџета 

општине Велико Градиште за реализацију 

Програма из области спорта у општини 

Велико Градиште за 2023.годину                            

- архиви          

                 

 

 

  


