
  

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 

2/19), члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за 

доделу средстава из буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 

39/2020)  и предлога Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију 

програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2023. 

годину,  

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 78. седници одржаној 15.03.2023. године, донело 

је 

 

ОДЛУКУ 

о додели средстава удружењима  

 

 

Члан 1.  

 ОДОБРАВА СЕ суфинансирање/финансирање доле наведених програма/пројеката удружења грађана 

поднетих на основу Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма/пројеката удружења грађана за 

2023. годину, у следећим износима и за следеће намене:  

 

Ред. 

бр. 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА НАЗИВ ПРОГРАМА Област јавног 

интереса 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА  

1 

401-9/2023-01-2 од 10.1.2023. 

Удружење жена „У СРЦУ СТИГА“ 

Мајиловац, Жикице Јовановића бб 

„Дани свете Тројице“ 

заштита 

народног 

стваралаштва 70.000,00 

2 

401-11/2023-01-2 од 11.1.2023. 

Удружење „ШАРАН“ 

Велико Градиште, Хајдук Вељкова 

63 

„Такмичење у пецању“ 

заштита 

животиња 

100.000,00 

3 

401-12/2023-01-2 од 11.1.2023. 

клуб одгајивача канаринаца малино 

„БРИЦА“ Велико Градиште, 

 Хајдук Вељкова 63 

„Птице певају“ 

заштита 

животиња 

100.000,00 

4 

401-13/2023-01-2 од 12.1.2023. 

Међуопштинско удружење 

дистрофичара Смедерево,  

Јована Крајишника 8 

„Унапређење положаја и 

квалитета живота 

дистрофичара“ 

рањиве групе 

80.000,00 

5 

401-15/2023-01-2 од 13.1.2023. 

Удружење „Бисери Дунава и 

Ђердапа“Велико Градиште,  

Воје Богдановића 4/5 

„Бисери Великог Градишта“ 

туризам 

80.000,00 

6 

401-18/2023-01-2 од 18.1.2023. 

Удружење „Златна рука“ Ђураково-

Поповац,  

Професора Миленковића бб, 

Поповац 

„Златне руке – етно рај“ 

заштита 

народног 

стваралаштва 

70.000,00 

7 

401-19/2023-01-2 од 18.1.2023. 

МО Савеза слепих Пожаревац 

Драже Марковића 17 

„Сервис услуга са 

програмским активностима 

слепих и слабовидих особа у 

2023. години“ 

рањиве групе 

40.000,00 

8 

401-21/2023-01-2 од18.1.2023. 

срк „РИБОЛОВАЧКА ПРИЧА"  

Војводе Путника 2, Велико 

Градиште 

„ФИДЕР И МЕТОД КАРП 

ЛИГА -  Велико Градиште 

2023“ 

заштита 

животиња 

55.000,00 

9 
401-24/2023-01-2 од 20.1.2023. 

куд „Стишки бисери“ Мајиловац 

„Сређивање канцеларијског 

простора и свлачионице“ 

заштита 

народног 

стваралаштва 50.000,00 

10 

401-27/2023-01-2 од23.1.2023. 

Удружење жена 

„ЧЕШЉЕВОБАРКЕ“ Чешљева 

Бара 

„Чешљевобарски сусрети“ 

заштита 

народног 

стваралаштва 

50.000,00 



11 

401-29/2023-01-3 од 23.1.2023. 

Удружење „КИЗУНА“  

Београд, Јове Илића 2 

„Спортско едукативни камп 

НИПОН“ 

програми за 

младе 

200.000,00 

12 

401-31/2023-01-3 од 23.1.2023. 

Удружење жена 

„ТОПОЛОВЧАНКЕ“ Тополовник 

„Сачувајмо од заборава“ 

заштита 

народног 

стваралаштва 50.000,00 

13 

401-40/2023-01-3 од 23.1.2023. 

Друштво учитеља општина Велико 

Градиште и Голубац,  

др Бошка Вребалова 1а,  

Велико Градиште 

„Изазови и могућности у 

савременој школи“ 

образовање 

130.000,00 

14 

401-43/2023-01-2 од 24.1.2023. 

удружење 

„ВЕЛИКОГРАДИШТАНСКА 

ГИТАРИЈАДА“ 

Велико Градиште, Кнеза Лазара 35 

„7. Великоградиштанска 

гитаријада“ 

култура 

400.000,00 

15 

401-46/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење грађана Српско - Грчког 

пријатељства „МОСТ“  

за Браничевски округ, 

 Пожаревац, Братства и јединства 8 

„Колективна венчања на 

Рамској тврђави уз пратњу 

уметника из читавог света“ 

култура 

200.000,00 

16 

401-48/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење ликовних стваралаца 

„Ђура Јакшић“ Београд, Мостарска 

2 

„Међународна ликовна 

колонија портрети лозе 

династије Обреновић - да се 

не забораве“ 

култура 

250.000,00 

17 

401-49/2023-01-2 од 24.1.2023. 

„FOCUS EUROPA FOR SOUTH 

EAST EUROPE“  Кнеза Лазара 40,  

Велико Градиште 

„Супруге амбасадора на 

међународној ликовној 

колинији на Сребрном језеру 

под именом Буди човек“ 

култура 

300.000,00 

18 

401-17/2022-01-2 од 24.1.2023. 

Међу општинско удружење 

Цивилних инвалида рата, 

Пожаревац,  

Тржни центар Барили бб 

„Редовне програмске 

активности и сервис  услуга у 

заштити ОСИ-цивилних 

инвалида рата за 2023. 

годину“ 

рањиве групе 

30.000,00 

19 

401-52/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Мото клуб „Стишки орлови“ 

Мајиловац 

„Мото скуп Сребрно језеро 

2023. година“ 

култура 

50.000,00 

20 

401-53/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење пензионера општине 

Велико Градиште, Велико 

Градиште,  

Кнеза Лазара 28 

„Ми 65+ који смо већ дуго 

дуго млади“ 

брига о старим 

лицима 

150.000,00 

21 

401-54/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење „Градиштанац“,  

Доситејева 10, Велико Градиште 

„Манифестација дани пива у 

Великом Градишту“ 

култура 

100.000,00 

22 

401-57/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење старих и уметничких 

заната „Лира“ 

Велико Градиште, Виноградска 12 

„Радионица среће“ 

заштита 

народног 

стваралаштва 

40.000,00 

23 

401-58/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Кинолошко друштво „Велико 

Градиште“ Велико Градиште, 

Бошка Вребалова бб 

„Национална изложба паса 

свих раса“ 

заштита 

животиња 

50.000,00 

24 

401-59/2023-01-2 од24.1.2023. 

Ловачко удружење „ГОЛУБ“  

др Бошка Вребалова 3А,  

Велико Градиште 

„125 година ловства у 

општини Велико Градиште“ 

заштита 

животиња 

200.000,00 

25 

401-66/2023-041-2 од  25.1.2023. 

(предато пошти 24.1.2023.) 

Удружење „8. дан“ 

Пожаревац, 27. априла бб 

„Сервис услуга са редовним 

програмским активностима 

удружења“ 

рањиве групе 

50.000,00 



26 

401-63/2023-01-2 од 25.1.2023. 

(предато пошти 24.1.2023.) 

УГ „Стуб 2020“ Пожаревац, 

Витешка 12 

„Сачувајмо реке Браничевског 

округа“ 

заштита и 

унапређење 

животне 

средине 70.000,00 

УКУПНО 2.965.000,00 

 

Члан 2. 

 ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве за суфинансирање/финансирање пројеката/програма сходно члану 10. 

Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из 

буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 39/2020) и то: 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1 

401-6/2023-01-2 од 10.1.2023. 

Друштво „РОМ“ Велико Градиште,  

Житни трг бр.1 

„Објективом Рома кроз нашу околину“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Предлог пројекта је 

оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

2 

401-36/2023-01-3 од 23.1.2023. 

Центар за развој Е-талент“, Велико 

Градиште, Обала краља Петра I бр.55 

„Урбани упитник“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Предлог пројекта је 

оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

3 

401-41/2023-01-2 од 23.1.2023. 

УЛИС „Милена Павловић Барили“ 

Пожаревац, Др Воје Дулића 10 

„Наша Милена“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Предлог пројекта је 

оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

4 

401-44/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење „Нада за шапице“ 

Пожаревац, Бојане Првуловић 17 

„Пробуди свест и помози недужним животињама и 

природи“ 

Образложење- Пријава не садржи ОП образац, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  

Правилника. 

5 

401-45/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење за очување традиције, 

културе и едукације Румуна и Срба за 

Браничевски округ „ Различитост 

људе спаја“ Пожаревац,  

Далматинска 35 

„Пут до брже интеграције кроз креативност младих у 

локалној заједници“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. У оквиру потписаног 

споразума о прекограничној сарадњи са општином у  Румунији може се реализовати предложени пројекат без 

додатних трошкова за Општину. Предлог пројекта је оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета 

одлука да се исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

6 

401-47/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење ликовних стваралаца 

„Палета Ђуре Јакшића“ Пожаревац 

„Позоришна представа Лисица и грозд – драма у 3 чина 

на Рамској тврђави“ 

Образложење- Пријава не садржи личну карту одговорног лица, што је у супротности са текстом Јавног конкурса 

и чланом 6.  Правилника. 

7 

401-56/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Удружење за заштиту животиња и 

животне средине „Зоја“ 

 Велико Градиште, Виноградска 12 

„Помоћ напуштеним животињама“ 

Образложење- Пријава не садржи ОП образац, исти је накнадно достављен по истеку рока за предају пријава 26. 

1. 2023. године, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  Правилника. 

8 
401-60/2023-01-2 од 24.1.2023. 

Ловачко удружење „Фазан-

„Адаптација и реконструкција ловачких просторија и 

домова удружења“ 



Средњево“ Средњево, Палих бораца 

Средњева 2 

Образложење- Пријава не садржи ОП образац, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  

Правилника. 

9 

401-62/2023-01-2 од 25.1.2023.  

(предато пошти 24.1.2023.)  

Центар за развој локалних медија, 

Пожаревац, Милене Павловић 

Барили 1/2-47 

„Практичне радионице за развијање медијске 

писмености“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Активности из 

предложеног пројекта реализује средња школа са својим ученицима кроз редовне активности без додатних 

трошкова за Општину. Предлог пројекта је оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се 

исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

10 

401-65/2023-01-2 од 25.1.2023.  

(предато пошти 24.1.2023.)  

МО Глувих и наглувих Пожаревац,  

Воје Дулића 19 

„Сервис психосоцијалне подршке са преводилачким 

сервисом за српски знаковни језик у 2023. години 

Образложење- Пријава не садржи ОП образац, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  

Правилника. 

11 

401-64/2023-01-2 од 25.1.2023.  

(предато пошти 24.1.2023.)  

Плаво срце 012, Пожаревац,  

Стари корзо 25/1 

„Дечији фестивал срце Србије“ 

Образложење- Пријава не садржи решење о упису удружења у регистар, ОП образац и личну карту одговорног 

лица, што је у супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 6.  Правилника. 

12 

401-67/2023-01-2 од 25.1.2023. 

(предато пошти 24.1.2023.)  

Омладински савет  

Пожаревац, Стари корзо 36 

„Недеља безбедности ученика на интернету у Великом 

Градишту“ 

Образложење- Комисија је закључила, да је предложени пројекат финансијски неподобан. Активности из 

предложеног пројекта реализују основне школа са својим ученицима кроз редовне активности без додатних 

трошкова за Општину. Предлог пројекта је оцењен са мање од 35 бодова, на основу чега је донета одлука да се 

исти не одобри сходно члану 10. Правилника 

13 

401-61/2023-02 од 25. 1. 2023. 

(предато на писарницу ОУ) 

Удружења одгајивача голубова 

српских високолетача СС 266, 

Велико Градиште, Трг М. 

Милорадовића 7 

„Све нас веже симбол мира Голуб“ 

Образложење- пријава је неблаговремена односно предата по истеку рока за подношење пријава, што је у 

супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 7.  Правилника. 

14 

404-68/2023-01-2 од 25. 1. 2023. 

(предато на писарницу ОУ) 

Удружење жена „ Рамски цвет“ Рам 

напомена: На коверти није наведен назив пројекта 

Образложење- пријава је неблаговремена односно предата по истеку рока за подношење пријава, што је у 

супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 7.  Правилника. 

15 

401-72/2023-01-2 од 27.1.2023. 

(предато пошти 26.1.2023.)  

Ловачко удружење „Фазан-

Средњево“ Средњево, Палих бораца 

Средњева 2 

напомена: На коверти није наведен назив пројекта 

Образложење- пријава је неблаговремена односно предата по истеку рока за подношење пријава, што је у 

супротности са текстом Јавног конкурса и чланом 7.  Правилника. 

 

 

 



 

Члан 3. 

 Пренос средстава одобреним пројектима из члана 1. ове  одлуке вршиће се у складу са Уговором 

закљученим између удружења и општине Велико Градиште а у складу са остварењем буџета.  

 

Члан 4. 

 Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за намене наведене у уговору у 

оквиру ревидираног буџета. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука је коначна,  ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

            Одлука о додели средстава објавиће се на интернет страници општине  www.velikogradiste.rs 

 

 

Образложење 

 

Надлежност Општинског већа општине Велико Градиште за доношење ове одлуке дефинисана је 

чланом 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 2/19), а чланом 9. 

Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из 

буџета општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште, бр. 39/2020) регулисано је 

да Комисија врши вредновање и рангирање поднетих пријава, сачињава извештај о оцењивању пријава и 

доставља предлог Општинском већу. 

 Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана за 2023. години, објављен 

је на интернет страници општине Велико Градиште, дана 9. 1. 2023. године. На јавни конкурс поднета је 41 

пријава, од чека је за финансирање/суфинансирање предложено 26 пријава, 12 је одбачено, док су 3 пријаве 

поднете по истеку рока. 

 Разматрајући поднете пријаве Комисија је предложила финансирање пројеката/програма из члана 1. 

ове Одлуке на основу оцене предложених програма удружења, односно области, начина и намене трошења 

средстава предвиђених истим. Износ предложених средстава одређен је на основу буџета пројекта/програма 

имајући у виду значај и степен задовољења јавног интереса који се предложеним програмом постиже, а 

водећи рачуна о укупно расположивим средствима у буџету општине за ове намене, који износи 3.000.000,00 

динара. 

 Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Велико Градиште за 2023. 

годину. 

Упуство о правном средству: Против ове одлуке може се покренути управни спор подношењем 

тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана објављивања исте. 
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