
  

 

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), чланова 22. и 27.  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) и Правилника о 

категоризацији спортских организација (Сл.гласник општине Велико Градиште, бр. 15/2019),  

Општинско веће општине Велико Градиште је на својој 72. седници од 15.12.2022. године, 

донело:  

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ додатни број бодова 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,  за спровођење годишњих програма,  и то: 

- Фудбалском клубу "ВГСК" Велико Градиште – 800 бодова; 

- Одбојкашком клубу "ВГСК" Велико Градиште – 600 бодова; 

- Спортском савезу општине Велико Градиште – 500 бодова. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

Чланом 26. став 6. 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) Општинско веће може 

посебном одлуком, на предлог Комисије, доделити спортским организацијама са седиштем на 

територији општине Велико Градиште  које су од посебног значаја за општину Велико Градиште, 

додатни број бодова за спровођење годишњих и посебних програма, а максимално до 1000 бодова. 

Општинско веће разматрајући Одлуку, тј. предлог Комисије за доделу средстава из буџета 

општине Велико Градиште за реализацију Програма из области спорта у општини Велико 

Градиште за 2023. годину је приликом вредновања (оцене) квалитета годишњих програма 

наведених организација имала у виду Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма, 

значај програма, одрживост програма, Финансијски план и рационалност трошкова те 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. 

Број: 401-63/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                   ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                         Драган Милић,с.р.                                                                           

   

 

Доставити:        

- Комисији за доделу средстава из буџета 

општине Велико Градиште за реализацију 

Програма из области спорта у општини 

Велико Градиште за 2023.годину                          

- архиви          

                 

 

           


