
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Општинско веће 

Број: 66-3/2022-01-4 

Датум: 06.06.2022. године                                                                                 

Велико Градиште 

 

 

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 

и 95/2018-аут.тумачење), члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине 

Велико Градиште“, бр. 2/2019), члана 43. 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.9/2018), члана 16. 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. 13/17), члана 

10 и 11. Пословника о Општинског већа општине Велико Градиште („Сл. гласник општине 

Велико Градиште“, бр. 07/19),  

 

Општинско веће општине Велико Градиште на 53. седници одржаној 06.06.2022. .године 

је донело: 

РЕШЕЊЕ 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњих програма спортских организација 

за 2021.годину од 10.05.2022.године, Комисије за  доделу средстава из буџета општине Велико 

Градиште за реализацију програма из области спорта у општини Велико Градиште. 

 

                                               Образложење 

Дана 20.05.2022.године Општинском већу општине Велико Градиште Комисије за  

доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области 

спорта у општини Велико Градиште поднела је Извештај о реализацији годишњих програма 

спортских организација за 2021.годину, на разматрање и усвајање. 

            Разматрајући образложени Извештај, Општинско веће налази да је исти у складу с 

Правилником о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за 

доделу средстава из буџета општине Велико Градиште и Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Велико Градиште као и појединачним уговорима потписаним са носиоцима програма 

којима су средства за 2021.г. додељена. 

            Сходно напред изнетом, Општинско веће је донело одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може 

покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема 

овог решења. 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                    Драган Милић,с.р. 


