
На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр.
2/19),  члана 9.  Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за
доделу средстава из буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр.
39/2020)   и  предлога  Комисије  за  доделу средстава  из  буџета  општине  Велико Градиште за  реализацију
програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2021.
годину, 

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 16. седници одржаној 14.04.2021. године, донело
је

ОДЛУКУ
о додели средстава удружењима 

Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ суфинансирање/финансирање доле наведених програма удружења грађана поднетих

на основу II Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана за 2021. годину, у
следећим износима и за следеће намене: 

Ред
.

бр.

БРОЈ ПРИЈАВЕ/
НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА Област
јавног

интереса

ИЗНОС
СРЕДСТАВА

1
401-101/2021-01-2 од 11. 3. 2021.

Друштво „Ром“ Велико Градиште,
Житни трг бр.1

„Положај Рома у општини
Велико Градиште“

афирмисање
људских и
мањинских

права

100.000,00

2
401-103/2021-01-2 од 15. 3. 2021.

Удружење грађана „Рамске тврђаве-
Рам“ Рам, Цара Лазара 1, Рам

„Рам у песмама и сликама“
програм из

области
културе

25.000,00

3

401-106/2021-01-2 од 19. 3. 2021.
Удружење „Великоградиштанска
Гитаријада“  Велико Градиште,

Кнеза Лазара 35/4

„Пета Великоградиштанска
гитаријада“

програм из
области
културе

400.000,00

4

401-107/2021-01-2 од 19. 3. 2021.
Удружење „Бисери Дунава и

Ђердапа“ Велико Градиште, Воје
Богдановића 4/5

„Бисери Великог Градишта“
програм из

области
културе

100.000,00

5

401-114/2021-01-2 од 23. 3. 2021.
Међуопштинско удружење
цивилних инвалида рата,

Пожаревац, Тржни центар Барили
бб

„Редовне програмске
активности и сервис услуга у

заштити ОСИ-цивилних
инвалида рата за 2021. годину“

развијање
социјалних

услуга у
заједници

30.000,00

6
401-115/2021-01-2 од 23. 3. 2021.

МО Савеза слепих  Србије,
Пожаревац, Драже Марковића 17

“Сервис услуга са програмским
активностима слепих и

слабовидих у 2021. години“

развијање
социјалних

услуга у
заједници

40.000,00

7

401-124/2021-01-2 од 25. 3. 2021
Међуопштинско удружење глувих

и наглувих Пожаревац, Воје Дулића
19, Пожаревац

„Сервис психосоцијалне
подршке са преводилачким

сервисом за српски знаковни
језик у 2021. години“

развијање
социјалних

услуга у
заједници

40.000,00

8

401-129/2021-01-2 од 25. 3. 2021
Ловачко удружење „Фазан-

Средњево“ Средњево, Палих
бораца 2

„Шакалијада 2021“

заштита и
унапређење

животне
средине

110.000,00

УКУПНО 845.000,00



Члан 2.
ОДБИЈАЈУ  СЕ пријаве  за  суфинансирање/финансирање  програма  удружења,  због  неиспуњавања

формалних услова - пријаве нису садржале целокупну документацију и то:
 пријава заведена под бројем 401-119/2021-01-2 од 24. 3. 2021. године, поднета од стране Удружења за

заштиту животиња и животне средине „Зоја“ Велико Градиште, Виноградска 12А, не садржи: решење
о упису у регистар; ОП образац; личну карту одговорног лица; картон депонованих потписа 

 пријава заведена под бројем 401-120/2021-01-2 од 24. 3. 2021. године, поднета од стране Кинолошког
друштва  „Велико Градиште“, Велико Градиште, Бошка Вребалова бб, не садржи: решење о упису у
регистар; ОП образац; личну карту одговорног лица; картон депонованих потписа

 пријава заведена под бројем 401-121/2021-01-2 од 24. 3. 2021. године, поднета од стране Удружења
старих уметничких заната и домаће радиности „Лира“ Велико Градиште, не садржи: решење о упису у
регистар; ОП образац; личну карту одговорног лица; картон депонованих потписа. Трајање програма
је у периоду од септембра 2021. до маја 2022. године што је у супротности са условима конкурса у
коме се наводи да се пројек мора реализовати у једној буџетској години, односно закључно са 31.12.
текуће године

 пријава заведена под бројем 401-126/2021-01-2 од 25. 3. 2021. године, поднета од стране Ротари клуба
Велико Градиште, Вељка Дугошевића 2, не садржи: решење о упису у регистар; ОП образац; личну
карту одговорног лица; картон депонованих потписа. Након истека рока за подношење пријава, дана
31. 3. 2021. године, достављена је пратећа документација која садржи: картон депонованих потписа,
ОП образац, личну карту овлашћеног лица, претрагу података о удружењу са АПР-а. 

 пријава заведена под бројем 401-127/2021-01-2 од 25. 3. 2021. године, поднета од стране Центра за
рурални развој Сребрно језеро, Житни трг 2, Велико Градиште, не садржи: решење о упису у регистар;
ОП  образац;  личну  карту  одговорног  лица;  картон  депонованих  потписа.  Након  истека  рока  за
подношење  пријава,  дана  31.  3.  2021.  године,  достављена  је  пратећа  документација  која  садржи:
картон депонованих потписа, ОП образац, личну карту овлашћеног лица, решење о упису у регистар. 

 пријава заведена под бројем 401-128/2021-01-2 од 25. 3. 2021. године, поднета од стране Удружења
грађана „Печка долина“ Велико Градиште, Житни трг бр.2, не садржи: решење о упису у регистар; ОП
образац; личну карту одговорног лица; картон депонованих потписа. Након истека рока за подношење
пријава,  дана  31.  3.  2021.  године,  достављена  је  пратећа  документација  која  садржи:  картон
депонованих потписа, ОП образац, личну карту овлашћеног лица, решење о упису у регистар. 

Члан 3.
ОДБИЈАЈУ  СЕ пријаве  за  суфинансирање/финансирање  програма  удружења,  због  неиспуњавања

техничко-финансијских провера у складу са чланом 10.  став 2.  Правилника,  односно исти су бодовани са
мање од 35 бодова  и то:

 пријава заведена под бројем 401-125/2021-01-2 од 25.  3.  2021.  године,  поднета од стране Локалне
акционе групе (ЛАГ) Велико Градиште, Кнеза Лазара 11/6, Велико Градиште, 31  бод.

 пријава заведена под бројем 401-116/2021-01-2 од 23. 3. 2021. године, поднета од стране Удружења
„Анђеоска крила“ Тополовник, Вељка Влаховића 16, 22 бода.

Члан 4.
Пренос средстава из ове одлуке вршиће се у складу са Уговором закљученим између удружења и

општине Велико Градиште а у складу са остварењем буџета.

Члан 5.
Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за намене наведене у уговору у

оквиру ревидираног буџета.

Члан 6.
Ова одлука је коначна,  ступа на снагу даном доношења.

Члан 7.
            Одлука о додели средстава објавиће се на интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

Број: 400-19/2021-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                                                                                      Заменик Председника
                                                                                                                                Општине Велико Градиште

                                                                                                                                     Слађан Марковић,с.р.     

http://www.velikogradiste.rs/

