
 

  

 

 

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), на предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине 

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

 Општинско веће општине Велико Градиште на својој 73. седници одржаној дана 27.12.2022. 

године, донело је 

  

РЕШЕЊЕ 

 

1. УСВАЈА СЕ Захтев ФК ''Инг. Мирко Томић'' Триброде бр. 401-525/2022-01-2 oд 12.12.2022.г.  

2. ДОЗВОЉАВА СЕ пренамена неутрошених новчаних средстава планираних за 2022.г. тако што 

се средства у износу од 72.144,90 динара опредељују за организацију турнира у малом фудбалу у 

току 2023. године. 

3. Сходно промени из става 2. диспозитива овог Решења Председник општине Велико Градиште ће 

са спортским удружењем ФК ''Инг. Мирко Томић'' Триброде, закључити анекс/е постојећих 

уговора. 

4. Овлашћени представник именованог спортског удружења закључује анекс уговора по позиву. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

Дана 12.12.2022.г. Комисији за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за 

реализацију програма из области спорта у општини Велико Градиште се обратило Спортско удружење 

ФК ''Инг. Мирко Томић'' Триброде са молбом да се одобри пренамена средства планираних за 2022.г. тако 

што би се неутрошена средства у износу од 72.144,90 динара искористила за организацију турнира у 

малом фудбалу који би се организовао у 2023. години..   

Комисија је става да је захтев основан и због тога је предложила Општинском већу да захтев 

усвоји. 

На основу наведеног Општинско веће општине Велико Градиште донело је решење као у 

диспозитиву. 

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог жалба није 

дозвољена, али је могуће тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 

дана од дана пријема овог решења. 

 
 

Број: 401-527/2022-01-4 
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