
На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (''Службени 

гласник општине Велико Градиште'', број 7/2019), 

С  А  З  И  В  А  М 

77. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ЗА 28.02.2023. год. (уторак) 

 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем. 

За ову седницу предлажем следећи 

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

1. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских 

средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Подели“ – добре праксе 

у промовисању материјалног и нематеријалног културног наслеђа кроз туризам, 

2. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских  

средстава за пројектне активности до надокнаде  истих, ради учешћа у пројекту „Више чистих и 

зелених заједница у Румунија-Србија прекограничном подручју, 

3. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских  

средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Иновативне методе 

учења и сарадње у области образовања на билатералном нивоу у Цараш Северину и браничевском 

округу“, 

4. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских  

средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Прекогранични 

дигитални центар за цјеложивотно учење“, 

5. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских  

средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Улагање у будућност - 

Заједнички напори за унапређење здравља деце и одраслих у пограничном региону, 

6. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских 

средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „Образовање кроз спорт 

- мачевање за све“, 

7. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости финансијских 

средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „ILOVEg Danube“, 

8. Предлог Одлуке о обезбеђивању сопственог учешћа и привременој расположивости  финансијских 

средстава за пројектне активности до надокнаде истих, ради учешћа у пројекту „KУЛТУРА У 

ПРИРОДИ“, 

9. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су 

од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, („Best Bue 3“ Иван Симић Смедерево, 

„BBINVEST SIMIĆ“ Смедерево и „Mega Invest duo 012“ Велико Градиште), 

10. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су 

од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, (Бојана Грчић Београд), 

11. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су 

од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, („Евротрговина“ Шапине), 

12. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу 

Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште, (зимски турнир) 

13. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу 

Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште, (клизалиште) 

14. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу 

Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште, (рели) 

15. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу 

Захтева СУ „Стари град“ из Мајиловца, 

16. Предлог Закључка о утврђивању да је ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ ванкњижни 

корисник објекта број 1. – зграда културе. 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Број:06-/2023-01-4                                                 Драган Милић,с.р.     


