
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 400-10/2019-01-4 
Дана: 21.03.2019. године 
Велико Градиште 
 
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС бр. 
18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), 70. Статута општине Велико Градиште 
(Службени гласник општине Велико Градиште 2/2019), члана 44. Пословника о раду 
Општинског већа општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градише“ бр. 11/08), Општинско веће општине Велико Градиште на 68. седници 
одржаној дана 21.03.2019. године, донело је следећи  
 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 

УСВАЈА СЕ Годишњи план јавних конкурса из средстава буџета општине 
Велико Градиште за 2019. годину.  
 

Годишњи план јавних конкурса из средстава буџета општине Велико Градиште 
за 2019. годину је саставни део овог решења. 

 
Образложење 

 
У складу са програмом Владе Републике Србије, а кроз апликацију Канцеларије 

за сарадњу са цивилним друштвима до 31.јануара текуће године се уноси план и 
програм конкурса за буџетску годину. 

Општинско веће у складу са Статутом општине Велико Градиште као и 
Пословником о раду Општинског већа општине Велико Градиште доноси Решење о 
усвајању годишњег плана јавних конкурса из средстава буџета општине Велико 
Градиште. 
 
Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог 
жалба није дозвољена, али је могуће тужбом покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
 
ДОСТАВИТИ: 

- Одељењу за финансије Општинске управе општине Велико Градиште;  
- Стручној комисији за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за 

реализацију програма од јавног интереса у општини Велико Градиште за 2019. 
годину 

- Архиви 
 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                      ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

 
 

                                                                                                         Драган Милић 



 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

Р. 
бр. 

 
Давалац 

средстава 

 
Тематска област 

 
Назив  конкурса 

 
Планирани 

износ средстава 
(РСД) 

Датум 
расписивања 

јавног 
конкурса 

 
1. 

 
Општина Велико 
Градиште 

 
Област није 
дефинисана 

Конкурс за доделу 
средстава из буџета 
општине Велико 
Градиште за 
финансирање 
програма од јавног 
интереса које 
реализују удружења 
за 2019. годину 

 
2.700,000,00 

 
25.03.2019. 

 
2. 

 
Општина Велико 
Градиште 

 
Људска права и 
грађанско друштво 
(укључује и вере и 
дијаспору)  
 

Конкурс за доделу 
средстава из буџета 
црквама и верским 
заједницама 

 
1.500,000,00 

 
25.03.2019. 

 
3.  

 
Општина Велико 
Градиште 

 
Медији/информисање 

Јавни позив за 
суфинансирање 
пројеката 
производње 
медијских садржаја 
из области јавног 
информисања на 
територији општине 
Велико Градиште 

 
800,000,00 

 
25.03.2019. 

 


