
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), члана 138. Закона о спорту 
("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) и члана 34.  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. 09/2018), а на предлог Комисије  
за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области 
спорта у општини Велико Градиште за 2021. годину ( у даљем тексту: Комисија)   

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 9. седници одржаној дана 
24.12.2020. године донело је 
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Члан 1.  
Утврђује се укупан износ средстава од 26.000.000,00 динара за финансирање годишњих и 
посебних програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2021. години. 

Члан 2.  
За финансирање Годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2021. години опредељује се износ од 25.000.000,00 динара. 

Члан 3.  
За финансирање посебних програма и других хитних потреба које се нису могле планирати а 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години опредељује 
се износ од 1.000.000,00 динара. 

Члан 4.  
За финансирање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у 2021. години, а КОЈЕ СЕ КАТЕГОРИШУ, опредељује се 
износ од 13.915.000,00 динара.  

Члан 5.  
За финансирање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у 2021. години, а КОЈЕ СЕ НЕ КАТЕГОРИШУ, опредељује 
износ од  9.085.000,00 динара. 

Члан 6.  
За финансирање ДОДАТНИХ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години, опредељује се износ 
од 2.000.000,00 динара. 

Члан 7.  
УТВРЂУЈЕ СЕ ранг листа категорисаних спортских организација у општини Велико 
Градиште: 

Ред.бр. НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НОСИОЦА ПРОГРАМА БРОЈ 
БОДОВА 

1.  Одбојкашки клуб "ВГСК" Велико Градиште 175 

2.  Фудбалски клуб "ВГСК" Велико Градиште 170 

3.  Женски одбојкашки клуб "ВГСК" Велико Градиште 141 

4.  Џудо клуб "ВГСК" Велико Градиште 122 



5.  Карате клуб "В.Г.С.К." Велико Градиште 119 

6.  Шах клуб "ВГСК" Велико Градиште 110 

7.  ФК “Младост“ Бискупље 89 

8.  ФК „Сираково“ Сираково  88 

9.  ФК “Млади Борац“ Мајиловац 83 

10.  ФК “Пек" Кусиће 82 

11.  ФК "Баштован 2015" Царевац  76 

12.  Рукометни клуб "ВГСК" Велико Градиште 62 

13.  ФК "Инг Мирко Томић" Триброде 61 

14.  ФК “Слога-Топ“ Тополовник 61 

15.  ФК "Раднички" Пожежено 61 

16.  ФК „Рам“ Рам 59 

17.  ФК“Кумане“ Кумане 59 

18.  Спортско удружење "Стишки курјак" Курјаче 59 

19.  СУ "Дунавац 1929" Кисиљево 57 

20.  СТСУ “Борац Кумане” 46 

21.  СТСУ "Триброде и Кусиће" 31 

 
Члан 8.  

Спортским организацијама са седиштем на територији општине Велико Градиште које су 
поднеле захтеве за финансирање годишњих програма, а које су од посебног значаја за општину 
Велико Градиште, додели додатни број бодова за спровођење годишњих програма,  и то: 

- Фудбалском клубу "ВГСК" Велико Градиште – 900 бодова; 

- Одбојкашком клубу "ВГСК" Велико Градиште – 595 бодова; 

- Спортском савезу општине Велико Градиште – 500 бодова. 

Члан 9.  
Обавезују се Спортске организације које су за реализацију програма из области спорта у 2021. 
години из буџета општине Велико Градиште добиле ВИШЕ од 1.000.000 динара, да правдање 
средстава врше квартално, на прописаном обрасцу, достављањем документације Комисији у 
року од 15 дана од истека квартала за који се врши правдање. 

Члан 10.  
Обавезују се Спортске организације које су за реализацију програма из области спорта у 2021. 
години из буџета општине Велико Градиште добиле МАЊЕ од 1.000.000 динара, да правдање 
средстава врше полугодишње, на прописаном обрасцу, достављањем документације Комисији 
у року од 15 дана од истека половине године за коју се врши правдање. 



Члан 11.  
Достављање документације врши се насловљено на Комисију за доделу средстава из области 
спорта, преко писарнице општине Велико Градиште, са назнаком „Правдање средстава по 
конкурсу за финансирање програма из области спорта“. 

Члан 12.  
Дозвољава се спортским организацијама Носиоцима програма из области спорта да 
неутрошена буџетска средства за реализацију годишњег програма за 2020. годину пренесу у 
наредну годину и користе за реализацију активности из одобреног годишњег програма за 2021. 
годину као додатна средства, у висини до највише 10% од укупно одобрених средстава за 2020. 
годину. 
Носилац програма који није конкурисао за реализацију програма у 2021. години у обавези је да 
неутрошена буџетска средства за реализацију годишњег програма за 2020. годину врати у 
буџет сходно Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта и Уговору о реализацији и 
финансирању/суфинансирању  програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у општини Велико Градиште. 

Члан 13.  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављавиће се у „Службеном гласнику општине 
Велико Градиште“. 
 
 
Број: 400-189/2020-01-4 
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