
             
 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), чланова 121., 137. и 138. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 
10/2016) и члана 31. 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), а сходно Одлуци Општинског већа општине Велико Градиште 
број 400-87/2021-01-4 од 17.12.2021. године,  
 Општинско веће општине Велико Градиште на својој 35. седници одржаној дана 22.12.2021. 
године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1. ОДОБРАВА СЕ програм којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Велико Градиште под називом „Развој спорта у месној заједници Царевац“, чији је 
Подносилац Спортски савез општине Велико Градиште, а Носилац програма је ФК Баштован 2015 
- Царевац. 

2. ФИНАНСИРА СЕ програм из претходне тачке у износу средстава 272.891,19 динара. 

3. Са Носиоцем програма закључује се Уговор о реализацији одобреног програма у року од осам 
дана од дана пријема позива за закључење Уговора. 

4. Уколико се Носилац програма не одазове позиву за закључење Уговора, у остављеном року 
сматраће се да је одустао од предлога програма.  

5. Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за реализацију 
програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о реализовању програма, 
усклади финансијски план програма са висином додељених средстава или да пружи доказ о 
обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други начин. 

6. Носиоци одобреног програма који су били учесници пројеката у 2021. години, а нису доставили 
годишњи извештај о утрошку средстава и пратећу документацију, не могу користити одобрена 
средства за 2022. годину и потписати уговор о реализацији програма за 2022. годину, све док не 
изврше обавезе о коришћењу средстава за претходну годину. 

 

О  б р а з л о ж е њ е: 
 

 Правни основ за доношење овог Решења су пре свега одредбе чланова 137. и 138. Закона о спорту 
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2016), преко којих се остварује општи интерес грађана у области спорта у 
обезбеђивању и расподели средстава из буџета јединице локалне самоуправе сагласно позитивним 
законским прописима. 
 Тај општи интерес грађана општине Велико Градиште, остварује се кроз финансирање програма и 
пројеката од значаја за јединицу локалне самоуправе. 
 Поступак одобравања и финансирања програма којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Велико Градиште регулисан је доношењем 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 је донело Општинско веће, на основу кога је објављен јавни позив, а сходно коме је 
Председник општине формирао Комисију за стручни преглед и оцену поднетих програма, Решењем број 
02-53/2021-01-2 од 19.10.2021,са изменом од 27.10.2021.године и изменом од 10.12.2021.године. 



Чланом 27. ставовима 8. и 9. 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) регулисано је да ако је предложени програм 
прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука о одобравању програма и одређењу 
висине средстава за реализацију програма.  

У трећој фази Општинско веће одлучује, на основу предлога Комисије.  
Општинско веће општине Велико Градиште донело је Одлуку којом је за финансирање годишњих 

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2022. години определило 
износ од 29.000.000,00 динара. 

Општинско веће општине Велико Градиште донело је Одлуку којом је за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 
2022. години, а које се категоришу ,опрделило 15.162.000,00 динара, односно за финансирање годишњих 
програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 
2022. години, а које се не категоришу, определило 11.438.000,00 динара . 

Општинско веће општине Велико Градиште донело је Одлуку за финансирање Додатних 
годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2022. години определити 2.400.000,00 динара. 

Општинско веће општине Велико Градиште донело је Одлуку којом је спортским 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, доделило 
додатни број бодова за спровођење годишњих програма како би се увећао износ финансијских средстава 
које ове организације добијају у циљу спровођења свих активности које су оне својим програмима 
планирале за 2022. годину и то: 

- Фудбалском клубу "ВГСК" Велико Градиште – 850 бодова; 
- Одбојкашком клубу "ВГСК" Велико Градиште – 650 бодова; 
- Спортском савезу општине Велико Градиште – 500 бодова; 
На својој седници Комисија је Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова 

и критеријума у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених 
програма, утврђеним Законом, Правилником и јавним позивом.  

Комисија је приликом вредновања (оцене) квалитета годишњих програма наведених организација 
имала у виду следеће: 

- Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма, да ли носиоци програма и имају довољно 
искуства у вођењу сличних програма; да ли носиоци програма имају довољно стручности и 
техничког знања за вођење предложеног програма имајући у виду тип активности које су 
предвиђене програмом; 

- Значај програма, у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која 
постоје у области спорта у општини, колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који 
су везани за програм, да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и 
добро одмерене, да ли програм поседује додатне квалитете, да ли су планиране активности 
одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан 
целокупан план програма, да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив. 

- Одрживост програма, да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на 
циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати програма 
одрживи; 

- Финансијски план и рационалност трошкова, да ли је однос између процењених трошкова и 
очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију 
програма. 



Комисија је на основу Правилника о категоризацији спортских организација (Сл.гласник општине 
Велико Градиште, бр. 15/2019), спровела поступак рангирања спортских организација које учествују у 
спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, на основу 
критеријума за рангирање који су: који је ранг спортске гране према Националној категоризацији 
спортова за коју је регистрована спортска организација; који је ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза чији је члан спортска организација; каква је традиција те спортске организације у 
општини; који је ранг такмичења; какви су спортски резултати постигнути; колики је број такмичарских 
спортских екипа у системима такмичења надлежног националног гранског спортског савеза; колики је 
број ангажованих спортских тренера са дозволом за рад; колики је број регистрованих спортиста; колики 
је број категорисаних спортиста; да ли постоји заступљеност спортиста у националним спортским 
репрезентацијама. 

Применом система бодовања из Обрасца 5 – Табела вредновања квалитета годишњих и посебних 
програма организација у области спорта, као и применом система бодовања из Обрасца 6 - Табела 
вредновања квалитета годишњег програма категорисаних спортских  организација и Обрасца 1 - Табела 
категоризације спортских организација додељен је одговарајући број бодова сваком поднетом годишњем 
програму, односно носиоцу програма. 
 Вредност бода за годишње програме организација које се категоришу утврђена је у износу од 
4.134,7 динара, вредност бода за годишње програме организација које се не категоришу утврђена је у 
износу од  14.461,1 динара, а за додатне програме у износу 11.881,2 динара.     
 Коначан предлог Општинском већу о одобравању и финансирању поднетих програма поднела је 
Комисија дана 14.12.2021. године. Општинско веће општине Велико Градиште Одлуком број 400-
87/2021-01-4 од 17.12.2021. године одобрило је финансирање програма спортских удружења којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана на територији општине Велико Градиште у 2022. године, која 
представља основ за доношење овог решења. 
 Сходно наведеном Општинско веће општине Велико Градиште донело је Решење као у 
диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор 
подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана достављања овог Решења. Предмет 
управног спора не може бити, у складу са Законом, износ добијених средстава по основу поднетог 
годишњег програма. 
  
 
Број: 400-111/2021-01-4 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
Доставити:                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                        ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

- подносиоцу програма;                                                    
- носиоцу програма;                  
- архиви.                                                                                                       Драган Милић,с.р. 

 

 


