
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XVI        Број 5         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    7. мај 2019.

 
На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 

2/19), члана 3., 9.став 5., члан 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног 
интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште'',бр. 
13/2017) и предлога Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма 
од јавног интереса у општини Велико Градиште за 2019. годину, 

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 70. седници одржаној 06.05.2019.године, донело је 
 

ОДЛУКУ 
о избору програма удружења грађана који се финансирају из буџета општине Велико 

Градиште за 2019. годину  
 

 
Члан 1.  

ОДОБРАВА СЕ финансирање доле наведених програма удружења грађана поднетих по јавном позиву број 401-
57/2019-01-2 од 21.03.2019.године и то у следећим износима и за следеће намене:  
 

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА 
ПРОЈЕКТА 

 
ИЗНОС НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБЛАСТ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА 

1 ТИПЛЕРСКА УНИЈА СРБИЈЕ  
 

20.000 Типлерска уније Србије Заштита животиња 

2 СУБНОР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

 
50.000 

Обележавање важних 
датума из НОР-а и 
окупљање живих учесника 
НОП-а и њхових потомака и 
поштовалаца свих 
ослободилачких ратова 

Борачка права 

3 УДРУЖЕЊЕ ВОЗАЧА ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ  

 
50.000 Шта знаш о саобраћају Безбедност 

саобраћаја 

4 УДРУЖЕЊЕ „РАМСКЕ 
ТВРЂАВЕ“ РАМ  

40.000 Наши млади песници – 
стубови наше културе Култура 

5 УДРУЖЕЊЕ "СК МАЛИНО 
БРИЦА"  

 
80.000 Цвркут птица Заштита животиња 

6 ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ 
„ФАЗАН“ 

 
140.000 Шакалијада Заштита животиња 

7 
УДРУЖЕЊЕ 
ВЕЛИКОГРАДИШТАНСКА 
ГИТАРИЈАДА  

 
370.000 

Четврта 
Великоградиштанска 
гитаријада 

Програми за 
младе 

8 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „РАМСКИ 
ЦВЕТ“ 

 
30.000 Рамска трајања Култура 

9 FOCUS EUROPA FOR SOUTH 
EASTEUROPE  

 
290.000 Међународна ликовна 

колонија Општина Велико 
Градиште лице Европе 

Култура и 
културно-
уметнички 
аматеризам 

10 КУД „СТИШКИ БИСЕРИ 
МАЈИЛОВАЦ“  

 
120.000 Игром до традиције Заштита народног 

стваралаштва 

11 УДРУЖЕЊЕ „БИСЕРИ 
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ“ 

 
100.000 

Унапређење промоције 
музејског наслеђа и 
туристичке понуде 
Општине Велико Градиште 

Култура 

12 КУД „МОЈ ЗАВИЧАЈ 
ТОПОЛОВНИК“  

 
30.000 

Подстицање и развој 
чувања и неговања 
народне и културне 
традиције нашег краја 

Заштита народног 
стваралаштва 
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13 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА 
ТОПОЛОВЧАНКЕ  

 
130.000 Сачувајмо од заборава Заштита народног 

стваралаштва 

14 
СПОРТСКО РИБОЛОВНИ 
КЛУБ „РИБОЛОВАЧКА 
ПРИЧА" 

 
80.000 Фидер лига-Велико 

Градиште 2019. Заштита животиња 

15 КИНОЛОШКО ДРУШТВО 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

 
50.000 

Национална изложба паса 
свих раса Заштита животиња 

16 УДРУЖЕЊЕ „ЗЛАТНА РУКА 
ЂУРАКОВО – ПОПОВАЦ“ 

 
120.000 Вредне руке златне нити Култура 

17 УДРУЖЕЊЕ „МОЈ 
ТОПОЛОВНИК“  

 
20.000 

Вече народне песме и игре 
Тополовник 2019 

Заштита народног 
стваралаштва 

18 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ  

 
50.000 Кутак трећег доба Брига о старим 

лицима 

19 УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА 
БИСКУПЉЕ  

 
30.000 Сигурна кућа за жене Култура 

20 

ХУМАНИТАРНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
РЕГИОНАЛНУ ПОДРШКУ 
ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ „СРБИЈА 
ВЕЛИКОГ СРЦА“ 

 
240.000 

Инклузивни програм 
радног оспособљавања 
кроз употребу 
информационих 
технологија и развој 
уметничког изражавања... 

Особе са 
инвалидитетом 

21 ДРУШТВО РОМ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ ГОЛУБАЦ  

 
70.000  И ме сем Ром 

Афирмисање 
људских и 
мањинских права 

22 
ДРУШТВО УЧИТЕЉА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ  

 
100.000 Покрени своју креативност 

Подстицање 
образовања, науке 
и културе 

23 
УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА 
ГОЛУБОВА СРПСКИХ 
ВИСОКОЛЕТАЧА СС 266  

 
20.000 Летите небо је ваше Заштита животиња 

24 

УДРУЖЕЊЕ СТАРИХ И 
УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И 
ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ 
"ЛИРА" 

 
70.000 Креативна радионица за 

децу са посебним 
потребама 

Заштита народног 
стваралаштва 

25 ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ГОЛУБ  

 
250.000 

Заштита и унапређење 
животне средине и 
животиња у Општини 
Велико Градиште 

Заштита животиња 

 
Члан 2.  

Пренос средстава из ове одлуке вршиће се у складу са Уговором закљученим између удружења и општине 
Велико Градиште. 

Члан 3.  
Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за неведене намене. 

Члан 4. 

Не одобрава се финансирање предложених програма следећих удружења:  
-Удружење ''Помоћ угроженим животињама'',  
- Удружење за заштиту животиња и животне средине ''Зоја'', 
- Удружење ''Центар за развој е-таленат'', 
- Удружење старих заната и домаће радиности ''Јефимија'' . 
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Члан 5. 

Ова одлука је коначна. 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

Број: 400-19/2019-01-4 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

                              ПРЕДСЕДНИК    
              ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                                                                                                                                      

                                                                                 Драган Милић, с.р. 
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На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште, бр. 2/19), члана 9. став 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор 
програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и 
верским заједницама („Сл. гласник општине Велико Градиште'',бр.13/2017) и предлога Комисије за 
доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса у 
општини Велико Градиште за 2019. годину, 

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 70. седници одржаној 06.05.2019. године, 
донело је 

ОДЛУКУ 
о избору програма цркава и верских заједница који се финансирају из буџета општине 

Велико Градиште за 2019. годину  
 

Члан 1.  
ОДОБРАВА СЕ финансирање доле наведених програма цркaва и верских заједница поднетих по 
јавном позиву број 401-56/2019-01-2 од 21.03.2019.године и то у следећим износима и за следеће 
намене:  

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ 
ПОДНОСИОЦА 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ПРЕДЛОГ 

СРЕДСТАВА 
НАМЕНА 

СРЕДСТАВА 

1 ЦРКВА РАМ   
ОСЛИКАВАЊЕ СВ. 
АРХАНГЕЛА 
МИХАИЛА 

1.000.000,00 Осликавање 

2 ЦРКВА ЧЕШЉЕВА 
БАРА 

ПРОСЛАВА 
ОСВЕЋЕЊА ЦРКВЕ 
У ЧЕШЉЕВОЈ БАРИ 

300.000,00 Прослава освећења 

3 ЦРКВА 
ТОПОЛОВНИК  

ОСЛИКАВАЊЕ 
ОЛТАРА ЦРКВЕ У 
ТОПОЛОВНИКУ 

100.000,00 Осликавање олтара 

4 ЦРКВА ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ  

ПРОМОЦИЈА 
ПРАВОСЛАВНИХ 
ВРЕДНОСТИ 

100.000,00 Послужење за госте 

 
Члан 2.  

Пренос средстава из ове одлуке вршиће се у складу са Уговором закљученим између Подносиоца 
пројекта ( цркава и верских заједница) и општине Велико Градиште. 
 

Члан 3.  
Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за наведене намене. 

Члан 4.  
Ова одлука је коначна. 

Члан 5.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Број: 400-18/2019-01-4 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
                                                                                        

                               ПРЕДСЕДНИК    
              ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                                                                                                                                      

                                                                                 Драган Милић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 320-32/2019-01-4
Датум: 06.05.2019. година
Велико Градиште

На основу члана 70. став 1. тачка 
8. Статута oпштине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“, брoj 2/2019) и члана 2. Одлуке о 
одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, брoj 
5/2014), а у вези чл. 61, 64, 64a и 64б Закона 
о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 
41/09 и 112/2015, 80/2017 и 95/2018- 
др.закон), доноси

Општинско веће Општине Велико 
Градиште, на 70.  седници која је одржана 
дана 06.05.2019. године

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

И ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 I - Образује се Комисија за 
спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини и одређивање цене закупа 
пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Велико 
Градиште за 2019. годину (у даљем тексту: 
Комисија).
 II– У Комисију се 
именују: 
  за председника:
 Тамара Марић, из Великог Градишта 
ул. Језерска бр. бб, дипл. правник,

  за чланове:
 1. Тања Миленковић Јанковић, из 
Великог Градишта, ул. Вељка Влаховића бр. 
бб, дипл. економиста,
 2. Добрила Стокић, из Великог 
Градишта, ул. Првомајска бб, геометар
 3. Јасмина Белић, из Великог 
Градишта, ул. Карађорђева бр. 5, дипл.
економиста
 4. Живорад Пантић, из Великог 
Градишта, Жике Поповића 128, 
Пољопривредник са РПГ 709492000311.
 III- Задатак Комисије је давање 
предлога председнику општине Велико 
Градиште за доношење Одлуке о давању 
на коришћење без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној 
својини, Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини по праву пречег закупа, спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини по основу 
јавног надметања (јавне лицитације или 
прикупљања писаних понуда), вођење 
записника и давање предлога преседнику 
општине Велико Градиште за доношење 
одлуке за избор најповољнијег понуђача, 
односно Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини. Такође, претходни задатак Комисије 
је одређивање цене закупа пољопривредног 
земљиишта у државној својини (Сачињавање 
Записника о ценама закупа за давање у 
закуп по праву пречег закупа; Доношење 
Закључка о цени закупа за давање у закуп по 
праву пречег закупа, ради давања Предлога 
Председнику општине доношење Одлуке 
о давању у закуп по праву пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној 
својини; Сачињавање Записника о тржишним 
ценама закупа пољопривредног земљишта 
у државној својини; Доношење Закључка о 
почетним ценама закупа за јавно надметање 
на основу којег Председник општине доноси 
Одлуку о расписивању јавног огласа за 
давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини).
 IV – Комисија ће задатак из става III 
овог решења обавити у року од 30 дана од 



7. мај 2019. годинеБрој 56

дана доношења Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Велико 
Градиште за 2019. годину.
 V –  Председник и чланови Комисије 
за обављање задатака из става III овог 
решења имају право на надокнаду, у висини 
прописаној актима јединице локалне 
самоуправе.
 VI – Стручне послове за прикупљање 
потребне документације ради давања 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, стручну обраду аката, 
других материјала, организационе и 
административне послове за Комисију врши 
Одељење за привредни и економски развој 
и дијаспору Општинске управе општине 
Велико Градиште.
 VII – Даном објављивања овог 
Решења у Службеном гласнику општине 
Велико Градиште престаје да важи: Решење 
о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање 
у закуп пољoпривредног земљишта у 
државној својини и одређивање цене закупа 
пољпривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Велико 
Градиште за 2018 годину, бр. 320-41/2018-
01-4 од 24.04.2018. године.

О б р а з л о ж е њ е
I - ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Решења 
о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине 
Велико Градиште за 2019. годину, садржан 
је у одредбама члана 15.став 1. тачка 9. 
Статута oпштине Велико Градиште и 
члана 2. Одлуке о одређивању надлежног 
органа за спровођење поступка давања 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини („Сл.гл.општине Велико 
Градиште“,бр. 5/2014), а у вези чл. 61, 64, 64a 
и 64б Закона о пољопривредном земљишту.
 

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Скупштина општине Велико 
Градиште, на седници одржаној 16.04.2019. 
године, а у складу са одредбама Закона 
о пољопривредном земљишту, је донела 
Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Велико Градиште 
за 2019. годину, који између осталог 
садржи податке о укупној површини 
пољопривредног земљишта у државној 
својини која је планирана за давање на 
коришћење без плаћања накнаде и давање 
у закуп. Одредбама чл. 61, 64, 64а и 64б 
Закона о пољопривредном земљишту 
прописан је поступак давања на коришћење 
без плаћања накнаде пољопривредног 
земљишта у државној својини, поступак 
давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини по праву пречег закупа, 
поступак давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, односно 
поступак јавног надметања за давање 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у првом и другом кругу, 
а одредбом члана 64. став 6 прописано 
да ће, уколико надлежни орган јединице 
локалне самоуправе не спроведе поступак 
јавног надметања и не донесе одлуку о 
давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, поступак спровести 
Министарство. Имајући у виду ове одредбе, 
као и одредбе Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине 
Велико Градиште, јасно је да је неопходно 
образовати комисију која ће спровести ове 
поступке.

III – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИХ 
РЕШЕЊА

Одредбом члана 70. став 1. тачка 8. 
Статута општине Велико Градиште („Сл.
гл.општине Велико Градиште“, бр. 2/2019) 
прописано је да се Општинско веће стара 
о извршавању поверених надлежности 
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из оквира права и дужности Републике, а 
одредбом члана 2. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине 
Велико Градиште да Комисију за спровођење 
поступка јавног надметања образује 
Општинско веће општине Велико Градиште, 
ставом I овог решења образована је Комисија 
за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији оптине 
Велико Градиште за 2019. годину. Ставом 
II овог решења одређен је број чланова и 
састав Комисије, имајући у виду сложеност 
и комплексност послова, као и значај ових 
послова за општину Велико Градиште, па 
је предложено да Комисија има укупно 5 
(пет) чланова, рачунајући и председника 
Комисије.

Ставом III овог решења дефинисан 
је задатак Комисије, а ставом IV прецизиран 
је рок за завршетак задатка, односно рок 
за давање предлога председнику општине 
Велико Градиште за доношење одлука.

Ставом V предложено је да чланови 
Комисије имају право на надокнаду за рад у 
Комисији, у висини која је утврђена актима 
јединице локалне самоуправе.

Ставом VI одређено је да 
стручне послове за прикупљање 
потребне документације ради давања 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, стручну обраду аката, 
других материјала, организационе и 
административне послове за Комисију врши 
Одељење за привредни и економски развој 
и дијаспору Општинске управе Општине 
Велико Градиште, у складу са одредбом 
члана 64. став 8 Закона о пољопривредном 
земљишту и у складу са Одлуком о 
Општинској управи општине Велико 
Градиште јер је област пољопривреде у 
делокругу рада овог Одељења

.

IV – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Финансијска средства за рад чланова 

Комисије обезбеђена су Одлуком о буџету 
општине Велико Градиште за 2019. годину.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић
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