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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗА-

КУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТО-

РИЈИ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2016.

ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010.
године, Комисија за израду Годишњег про-
грама заштите, уређења и коришћења пољо-
привредног земљишта општине Велико
Градиште, упућује јавни позив свим правним и
физичким лицима, власницима:

- функционалних система за наводња-
вање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих
засада старијих од три, а млађих од 15 година у
роду, винограда старијих од три године, а млађих
од 30 година, у роду, функционалних пољопри-
вредних објеката (у даљем тексту: инфраструк-
тура), а који се налази на пољопривредном
земљишту у државној својини на територији оп-
штине Велико Градиште, 

- објеката за узгој и држање животиња, а
који се баве узгојем и држањем животиња на те-
риторији општине Велико Градиште, 
да доставе потребну документацију ради докази-
вања права пречег закупа на пољопривредном
земљишту у државној својини на територији оп-
штине Велико Градиште за 2015. годину, до дана
30.октобра 2015. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање
права пречег закупа по основу власништва на
инфраструктури:

1) Захтев за признавање права пречег за-
купа по основу власништва на инфраструктури; 

2) Извод из јавне књиге о евиденцији не-
покретности, а услучају да инфраструктура није
укњижена у јавне књиге о евиденцији непокрет-
ности потребно је доставити доказ о власништву
на инфраструктури (грађевинска, односно упо-
требна дозвола, односно извод из проспекта при-
ватизације којим се доказује да је та
инфраструктура ушла у процену вредности
друштвеног капитала, односно извод из пописа
основних средстава);

3) Записник Републичке пољопривредне
инспекције о стању и функционалности инфра-
структуре (вишегодишњи засади морају бити „у
роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним ка-
тастарским парцелама на којима се налази ин-
фраструктура. 
(Обавештавају се сва правна и физичка лица за-
интересована остваривање права пречег закупа
по основу инфраструктуре да би требало да до-
ставе захтев за излазак Републичке пољопри-
вредне инспекције до 30. јула 2015 године, са
наведеним катастарским парцелама које су
предмет захтева, ради благовременог изласка
инспекције на терен и израде Записника који је
саставни део документације коју треба доста-
вити до 30. октобра 2015 године);

4) Доказ да је подносилац захтева носи-
лац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава (у активном статусу );

5) Сагласност Министарства пољопри-
вреде и заштите животне средине РС, на инве-
стициона улагања за инфраструктуру која је
подигнута након јула 2006. године и доказ о влас-
ништву те инфраструктуре (фактура);

6) Водна дозвола за рибњаке издата од
надлежног органа.

SLU@BENI GLASNIK
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II Потребна документација за оствари-
вање права пречег закупа по основу узгоја и
држања животиња:

1. Захтев за признавање права пречег за-
купа по основу узгоја и држања животиња; 

2. Доказ о регистрованој фарми – Решење
о утврђивању ветеринарско санитарних услова
или доказ о Регистрованом пољопривредном газ-
динству са 15 уматичених млечних крава - Уве-
рење о уматиченим животињама издато од
Института за сточарство Београд (са припа-
дајућим листингом бројева животиња на које се
односи уматичење); 

3.Доказ о здравственом стању животиња
– прибавља се од ветеринарске станице из кога
се види врста, категорија и бројно стање живо-
тиња;

4. Доказ да је подносилац захтева носилац
или члан Регистрованог пољопривредног газдин-
става (у активном статусу).

Напомена:
Сва документација мора да гласи на исто

правно или физичко лице, које може бити носи-
лац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава (у активном статусу), оверена и по-
тписана од стране надлежног органа који издаје
исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу
програма за обрачун условних грла, који је са-
ставни део електронске форме годишњег про-
грама, а форматиран је тако да се кравом сматра
женка говеда од 24 и више месеци старости, која
није напустила имање, а товне животиње се
обрачунавају за један турнус годишње. Број жи-
вотиња које се обрачунавају на условна грла
ограничен је капацитетом наведеним у Решењу
о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

Образац захтева може се преузети сваког
радног дана од 7,00 до 14,00 часова, у просто-
ријама Одељења за урбанизам, комунално-стам-
бене и имовинско-правне послове Општинске
управе Велико Градиште, Велико Градиште,
Улица Житни трг, бр. 1, приземље, канцеларија
12 или са сајта www.velikogradiste.org.rs. 

Рок за достављање захтева и потребне
документације из овог јавног позива је 30. окто-
бар 2015. године. Захтев приспео по истеку да-
тума одређеног у овом јавним позиву сматраће се
неблаговременим и Комисија ће га вратити под-
носиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се
подноси непосредно на писарници или поштом,
у затвореној коверти са назнаком на предњој
страни: „Захтев за за остваривање права пречег

закупа по основу власништва на инфраструктури
за 2016. годину“ или „Захтев за остваривање
права пречег закупа по основу узгоја и држања
животиња за 2016. годину“, за Комисију за из-
раду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на те-
риторији општине Велико Градиште, на ад-
ресу: Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне по-
слове Општинске управе општине Велико Гра-
диште, Велико Градиште, ул. Житни трг, бр. 1, На
полеђини коверте наводи се назив/име и презиме
и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези
са овим јавним позивом је Данијела Илић, теле-
фон: 012/662-122 лок.116, email: dilic@velik-
gradiste.gov.rs или лично у просторијама
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове Општинске управе
Велико Градиште, Велико Градиште, Улица
Житни трг, бр. 1, призмеље, канцеларија 11.

Овај јавни позив објавити у јавном гла-
силу „Службени гласник општине Велико Гра-
диште“, интернет страници Општине Велико
Градиште, и огласним таблама месних канцела-
рија.

Послови пољопривреде,
водопривреде и заштите

животне средине:

__________________________________
Данијела Илић,

сам.стручни сарадник,с.р.

На основу Одлуке о буџету општине Ве-
лико Градиште за 2015.годину („Службени глас-
ник  општине Велико Градиште“ бр. 14/14),
члана 82 Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 9/2008) и члана 4. Одлуке о образовању  бу-
џетског фонда за  коришћење средстава  од ми-
нералних сировина („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр.1/2010. ),  на предлог Оде-
љења за финансије Општинске управе општине
Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико Гра-
диште на својој 80 седници одржаној дана
07.05.2015. године доноси: 
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ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА  ФОНДА ЗА  КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ОД МИНЕРАЛНИХ СИРО-

ВИНА ЗА 2015. ГОДИНУ

I

У Програму фонда за коришћење средстава
од минералних сировина за 2015. годину којег је
донело, Општинско веће општине Велико Гра-
диште на 71 седници дана 27.01.2015.године, бр.
400-3/2015-01-4 у одељку II у ставу 1.у алинеји
2.после речи „За“ бришу се речи „секундарну“.

У истој алинеји после речи „мрежу“ бришу
се речи „у насељима Мајиловац, Курјаче и Си-
раково“.

У алинеји 4 после речи „За набавку„ бришу се
речи: „комби“ а после речи: „возила“ речи „за
дијализу“ бришу се.

У алинеји 6 новчани износ од 1.500.000,00
дин. замењује се износ од: „4.259.191,18 дин.“

Алинеја 7 брише се.

II

Остали Одељци Програма фонда за кориш-
ћење средстава од минералних сировина за 2015.
годину остају неизмењени.

III

Остали чланови остају не промењени.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предлог програма фонда за коришћење
средстава од минералних сировина урађен је на
основу Одлуке о образовању буџетског фонда за
коришћење средстава од минералних сировина
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр.1/2010) члан 4. а у складу са  чланом 16а За-
кона о рударству (“Службени гласник РС”, бр.
44/95, 34/2006 и 104/2009).

Средства остварена од накнаде за кориш-
ћење минералних сировина у висини од 50% су
приход Републике Србије, а у висини од 50% су
приход општине на чијој територији се врши екс-
плоатација.

Накнада за коришћење минералних сировина
плаћа се од стране предузећа која врше експлоа-
тацију минералних сировина периодично као
аконтација а коначна накнада плаћа се по истеку
године.

Буџетом општине Велико Градиште за
2015.годину за рад фонда за коришћење сред-
става од минералних сировина опредељена су
средства у износу од 13.559.191,18 динара.

Ради подстицања развоја рударства и
спречавања и отклањања штетних последица на-
сталих експлоатацијом минералних сировина до-
носи се годишњи програм, којим се утврђују
врсте и обим радова, услови и начин расподеле и
коришћења средстава намењених за реализацију
програма. 

До измене је дошло ради недовољно пла-
нираних средстава за реконструкцију пијаце, као
и обједињавања радова на реконструкцији водо-
водне мреже и набавке комби возила и путничког
возила за патронажу и кућно лечење.

Број: 400-25/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Општине Велико Градиште

Драган Милић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-89/2015-01-4
Датум: 11.06.2015. године
Велико Градиште

На основу члана 34.  Закона  о  јавној
својини  („Службени   гласник РС“,бр.72/11 и
88/2013)  и члана 27, а у складу са чланом 26.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 7/14 и 4/15),  као и члана 82. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 9/08), 44.
Правилника о раду Општинског већа општине

3Број 524. јун 2015.



Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 11/08), по предлогу Председника
општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 84. седници, одржаној
11.06.2015.године донело је

О Д Л У К У
О  ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРАУ
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

1.Покреће се поступак давања у закуп у
комерцијалне сврхе, јавним надметањем
пословне просторије у јавној својини, корисника
МЗ Затоње, у саставу пстојећег Дома културе у
селу Затоње, на к.п. бр. 200 земљиште под
зградом – објектом од 4,81 m² из Л.н.бр. 142 К.о.
Затоње, односно њен део у површини од 46,56 m²
и магацински простор у површини од 18,86 m².

2.Пословни простор издаје се у закуп у
поступку прикупљања писмених понуда, на
одређено време, на период до 5 (пет) година.

Почетна цена закупа износи 2 еура по m2

на месечном нивоу.
Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа

у динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан плаћања.

3.У поступку  могу да  учествују физичка
и правна лица која  доставе уредну писану
пријаву,  у року и на начин одређен у огласу о
јавном позиву.

4.Поступак  за  давање  у  закуп  спроводи
Комисија  за  закуп  (у  даљем  тексту: Комисија). 

Овлашћује се МЗ Затоње да по
доношењу ове одлуке оформи комисију из
претходног става, коју ће чинити житељи МЗ
Затоње.

Комисија је овлашћена да припрема
потребну документацију и објављује оглас о
јавном позиву, даје додатне  информације  или
објашњења  у  вези  са  поступком  јавног
надметања, прегледа  и  оцењује  пријаве  у
поступку  јавног  надметања, одбацује
непотпуне, неуредне или неблаговремене
пријаве, понуде или захтеве, води поступак
јавног надметања, припрема извештај о

спроведеном поступку, који доставља
Општинском Већу заједно са записником о
спроведеном поступку.

5.Комисија је дужна да сачини и објави
текст Јавног позива у року од 7 дана од дана
ступања на снагу овe одлуке.

6. У случају потребе, у спровођењу
поступка јавног надметања, административно
техничку помоћ пружиће стручне службе
Оппштинске управе. 

7.На  све  што  није  уређено  овим актом,
непосредно  ће  се  примењивати  одредбе  Закона
о  јавној својини  („Службени   гласник
РС“,бр.72/11 и 88/2013), Уредбе  о  условима
прибављања  и  отуђења  непокретности
непосредном  погодбом,  давања  узакуп ствари
у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда(„Службени
гласник РС“ број 24/12), Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Велико Градиште(„Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 7/14)и других
одговарајућих прописа.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о јавној својини у члану 34.
прописано је да се ствари у јавној својини могу
дати у закуп, полазећи од тржишне висине
закупнине за одређену врсту ствари, у поступку
јавног надметања, односно прикупљањa
писмених понуда.

Чланом 43. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 7/14 регулисано је да се
пословне просторије у јавној својини дају у закуп
у поступку јавног надметања или прикупљањем
понуда, изузетно непосредном погодбом, а
почетна цена закупа одређена је члановима 38. и
39. Одлуке.

На давање у закуп пословног простора
путем јавног надметања и прикупљања писмених
понуда, примењују се одребе Одлуке којима се
уређује давање у закуп непокретности у јавној
својини.

Одлуку о покретању поступка за давање
у закуп, односно на коришћење пословног
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простора које се даје у закуп у комерцијалне
сврхе доноси веће на предлог Председника
општине у складу са ставом 3. члана 27 Одлуке.

Како је по основу Одлуке МЗ Затоње од
31.05.2015.године поднет захтев председника МЗ
Затоње за покретање поступка давања у закуп
пословног простора у јавној својини са
корисништвом Месне заједнице, те је
Председник општине Велико Градиште донео
Одлуку бр. 464-86/2015-01-2 од 10.06.2015.
године са предлогом за покретање поступка, то
је Општинско веће општине Велико Градиште у
складу са чланом 34.  Закона  о  јавној  својини
(„Службени   гласник РС“,бр.72/11 и 88/2013)  и
чланом 27, а у вези члана 26. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, број 7/14 и
4/15),  као и члана 82. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, број 9/08) и 44. Правилника о раду
Општинског већа општине Велико Градиште
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.
11/08), донело одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
OПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-88/2015-01-4
Датум: 11.06.2015. године
Велико Градиште

На основу члана 34.  Закона  о  јавној
својини  („Службени   гласник РС“,бр.72/11 и
88/2013)  и члана 27, а у складу са чланом 26.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 7/14 и 4/15),  као и члана 82. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 9/08), 44.
Правилника о раду Општинског већа општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 11/08), по предлогу Председника
општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 84. седници, одржане дана
11.06.2015. године, донело је

О Д Л У К У
О  ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРАУ
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

1.Покреће се поступак давања у закуп у
комерцијалне сврхе, јавним надметањем
пословне просторије у јавној својини, корисника
МЗ Затоње, у саставу пстојећег Дома културе у
селу Затоње, на к.п. бр. 204 земљиште под
зградом – објектом од 2,56 m² из Л.н.бр. 142 К.о.
Затоње, односно њен део у површини од 58,80 m²
и магацински простор у површини од 27,26  m².

2.Пословни простор издаје се у закуп у
поступку прикупљања писмених понуда, на
одређено време, на период до 5 (пет) година.

Почетна цена закупа износи 2 еура по m2

на месечном нивоу.
Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа

у динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан плаћања.

3.У поступку  могу да  учествују физичка
и правна лица која  доставе уредну писану
пријаву,  у року и на начин одређен у огласу о
јавном позиву.

4.Поступак  за  давање  у  закуп  спроводи
Комисија  за  закуп  (у  даљем  тексту: Комисија). 

Овлашћује се МЗ Затоње да по
доношењу ове одлуке оформи комисију из
претходног става, коју ће чинити житељи МЗ
Затоње.

Комисија је овлашћена да припрема
потребну документацију и објављује оглас о
јавном позиву, даје додатне  информације  или
објашњења  у  вези  са  поступком  јавног
надметања, прегледа  и  оцењује  пријаве  у
поступку  јавног  надметања, одбацује
непотпуне, неуредне или неблаговремене
пријаве, понуде или захтеве, води поступак
јавног надметања, припрема извештај о
спроведеном поступку, који доставља
Општинском Већу заједно са записником о
спроведеном поступку.
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5.Комисија је дужна да сачини и објави
текст Јавног позива у року од 7 дана од дана
ступања на снагу овe одлуке.

6. У случају потребе, у спровођењу
поступка јавног надметања, административно
техничку помоћ пружиће стручне службе
Оппштинске управе. 

7.На  све  што  није  уређено  овим актом,
непосредно  ће  се  примењивати  одредбе  Закона
о  јавној својини  („Службени   гласник
РС“,бр.72/11 и 88/2013), Уредбе  о  условима
прибављања  и  отуђења  непокретности
непосредном  погодбом,  давања  узакуп ствари
у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда(„Службени
гласник РС“ број 24/12), Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Велико Градиште(„Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 7/14)и других
одговарајућих прописа.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о јавној својини у члану 34.
прописано је да се ствари у јавној својини могу
дати у закуп, полазећи од тржишне висине
закупнине за одређену врсту ствари, у поступку
јавног надметања, односно прикупљањa
писмених понуда.

Чланом 43. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 7/14 регулисано је да се
пословне просторије у јавној својини дају у закуп
у поступку јавног надметања или прикупљањем
понуда, изузетно непосредном погодбом, а
почетна цена закупа одређена је члановима 38. и
39. Одлуке.

На давање у закуп пословног простора
путем јавног надметања и прикупљања писмених
понуда, примењују се одребе Одлуке којима се
уређује давање у закуп непокретности у јавној
својини.

Одлуку о покретању поступка за давање
у закуп, односно на коришћење пословног
простора које се даје у закуп у комерцијалне
сврхе доноси веће на предлог Председника
општине у складу са ставом 3. члана 27 Одлуке.

Како је по основу Одлуке МЗ Затоње од

31.05.2015.године поднет захтев председника МЗ
Затоње за покретање поступка давања у закуп
пословног простора у јавној својини са
корисништвом Месне заједнице, те је
Председник општине Велико Градиште донео
Одлуку бр. 464-87/2015-01-2 од 10.06.2015.
године са предлогом за покретање поступка, то
је Општинско веће општине Велико Градиште у
складу са чланаом 34.  Закона  о  јавној  својини
(„Службени   гласник РС“,бр.72/11 и 88/2013)  и
чланом 27, а у вези члана 26. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, број 7/14 и
4/15), као и члана 82. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, број 9/08) и 44. Правилника о раду
Општинског већа општине Велико Градиште
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.
11/08), донело одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине Ве-
лико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословник Оп-
штинског већа општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.11/2008)
и чланова 8. и 9. Правилника о начину, поступку
и критеријумима за избор програма од јавног ин-
тереса за доделу средстава из буџета општине
Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико Гра-
диште на своjoj 84 седници од 11.06.2015. године,
донело је:

ОДЛУКУ
о избору програма удружења грађана који се
финансирају из буџета општине Велико Гра-

диште за 2015. годину

I Удружењима грађана која се финанси-
рају из буџета општине Велико Градиште доде-
љују се средства у следећем износу, намени и
следећем начину преноса:
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1) Ловачко удружење „Голуб“ Велико Гра-
диште – Ловачка секција ``ЂураковоПопо-
вац``

2) КУД ``Стишки бисери`` Мајиловац

3) „ПУЖ“ Велико Градиште

4) Дунав Арт Велико Градиште

II Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за 2015.го-
дину:

За ``ПУЖ``у оквиру Раздела 4 Општин-
ска управа, Глава 1, Програмска класификација
0601-0014 Остале комуналне услуге,  Функција
560 Жаштита животне средине не класификована
на другом месту,  Позиција 37, Економска класи-
фикација 481 Дотације невладиним организа-
цијама.

За остала удружења у оквиру Раздела 4
Општинска управа, Глава 1, Програмска класи-

фикација 0602-0001 Функционисање локалне са-
моуправе и градских општина,  Функција 130
Опште јавне услуге,  Позиција 70, Економска
класификација 481 Дотације невладиним органи-
зацијама.

III Пренос средстава из ове одлуке врши
се у складу са Уговором закљученим између
удружења и општине Велико Градиште.

Број: 400-37/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника
Општинског већа општине Велико Градиште
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.
11/2008), и чланова 34. и 36. Правилника о
финансирању/суфинансирању у области спорта
и физичке културе општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 84. седници од 11.06.2015.
године, донело је: 

ОДЛУКУ
о финансирању/суфинансирању посебних
програма спортских удружења (клубова) и

организација које доприносе развоју спорта,
чије је седиште на подручју општине Велико

Градиште у 2015. години, програма из
области школског и рекреативног  спорта 

и спорта лица са инвалидитетом

Члан 1.
Одобравају се средства за

финансирање/суфинансирање посебних
програма спортских удружења (клубова) и
организација које доприносе развоју спорта, чије
је седиште на подручју општине Велико
Градиште у 2015. години, програма из области
школског и рекреативног спорта и спорта лица са
инвалидитетом за период 15.06.2015-.-
31.12.2015. године у следећем износу:
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Члан 2.

Средства из члана 1. Правна лица  могу
искористити у складу са финансијским планом
за 2015. годину. 

Члан 3.

Средства за ове намене планирана су у буџету
општине Велико Градиште за 2015.годину, у
оквиру Раздела 4- Општинска управа, Глава
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1  200.000,00 

2 
 

455.000,00 

3  
 50.000,00 

4  100.000,00 

5  250.000,00 

6  100.000,00 

7  40.000,00 

8  100.000,00 
9  150.000,00 

10 -  40.000,00 
11  95.000,00 
12  95.000,00 
13  30.000,00 
14  20.000,00 
15  95.000,00 
16 -  95.000,00 
17  95.000,00 
18  95.000,00 
19  150.000,00 
20  95.000,00 
21  115.000,00 

22  20.000,00 

23  95.000,00 
24  95.000,00 
25  95.000,00 
26  115.000,00 
27  95.000,00 

28  
 20.000,00 

 3.000.000,00 
 
 



1,Програмска класификација 1301-0001-
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, Функција 810 – Услуге рекреације
и спорта, Позиција 56, Економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама

Члан 5.

Пренос средстава из ове одлуке врши се у складу
са Уговором закљученим између спортске или
друге организације из области предшколског и
школског спорта ,спортска удружења лица са
инвалидитетом и организације  које доприносе
развоју спорта и Општинске управе  Велико
Градиште, а сразмерно остварењу буџета

Број:400-35/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.
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