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ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Година XIV

Број 1

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009) и чланова 8. и 9.
Правилника о начину, поступку и критеријумима
за избор програма од јавног интереса за доделу
средстава из буџета општине Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 16. седници од
10.01.2017.године, донело је:
ОДЛУКУ
о избору програма цркава и верских
заједница који се финансирају из буџета
општине Велико Градиште за 2017.годину

Црквама и верским заједницама које се
финансирају из буџета општине Велико
Градиште додељују се средства у следећем
износу, намени и следећем начину преноса:
•
•
•
•

•

Црквено грађански одбор Чешљева Бара
- за изградњу цркве 350.000,00 динара

Црквена општина Царевац - за поправку
цркве 160.000,00 динара

Црквена општина Макце - за поправку
ограде и санацију канала 140.000,00
динара
Црквена општина Рам и Затоње - за цркву
у Раму 100.000,00 динара за радове на
цркви, а за цркву у Затоњу 100.000,00
динара за фасаду.

Црквена општина Сираково Мајиловац за фасаду цркве 200.000,00 динара

•
•

•
•
•
•
•
•
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Црквена општина Гарево - за израду
иконостаса 100.000,00 динара
Црквена општина Триброде - за фасаду
100.000,00 динара
Црквена општина Тополовник парохијски дом 100.000,00 динара

за

Црквена општина Средњево - за поправке
фасаде 100.000,00 динара
Црквена општина Десине - за ограду око
порте 100.000,00 динара

Црквена општина Велико Градиште - за
рестаурацију и позлату фресака 50.000,00
динара
Црквена општина Кисиљево - за
реконструкција крова цркве 300.000,00
динара
Манастир Нимник - за реконструкције
100.000,00 динара.

Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за
2017.годину:
У оквиру Раздела 4 Општинска управа,
Глава 4, Програмска класификација 0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 Опште јавне услуге,
Позиција 42, Економска класификација 481
Дотације невладиним организацијама.
Пренос средстава из ове одлуке врши се
у складу са Уговором закљученим између
удружења и општине Велико Градиште.
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Број: 400-2/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009) и чланова 8. и 9.
Правилника о начину, поступку и критеријумима
за избор програма од јавног интереса за доделу
средстава из буџета општине Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 16. седници од 10.01.2017.
године, донело је:
ОДЛУКУ
о избору програма удружења грађана који се
финансирају из буџета општине Велико
Градиште за 2017.годину

Удружењима грађана која се финансирају
из буџета општине Велико Градиште додељују се
средства у следећем износу, намени и следећем
начину преноса:
1
2
3
4

Ekолошко друштво ``Пинкум`` Велико
Градиште - 100.000,00 динара за штампање
``Дунавског алманаха``

Дунав арт Велико Градиште - 40.000,00
динара за платни промет, канцеларијски
материјал, гориво, штампу и репрезентацију.

СР ``Малино брица``Велико Градиште 70.000,00 динара за пехаре, медаље, дипломе
и решрезентацију.

Друштво Ром Велико Градиште 100.000,00 динара за одржавање канцеларије
и гориво.

5
6

7
8
9
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Удружење жена Бискупље - 50.000,00
динара за набавку намештаја за просторије.

Удружење старих уметничких заната и
домаће радиности ``Јефимија`` 50.000,00
динара за материјал за организовање
радионица.
Спортско риболовни клуб Риболовачка
прича - 70.000,00 динара за прибор за
такмичаре, мајице, пехаре, котизације.
Типлерска унија Србије Велико Градиште
- 20.000,00 динара за пехаре и медаље,
дипломе и захвалнице
ЛУ ``Голуб`` Велико Градиште - 150.000,00
динара и то за материјал.

10 ЛУ ``Голуб`` Велико Градиште Ловачка
секција Мајиловац - 100.000,00 динара за
грађевинске радове и материјал

11 УГ за особе са и без инвалидитета
``Заједно смо - 50.000,00 динара за трошкове
превоза и комуникација.
12 Удружење возача Велико Градиште 50.000,00 динара за такмичења

13 Удружење
спортских
риболоваца
``Сребрно језеро`` - 100.000,00 динара за
аутогас и бензин и рибоматеријал.
14 Удружење Ром ``Сребрно језеро`` Велико 30.000,00 динара за гориво и обележавање
дана рома

15 Друштво
за
неговање
традија
ослободилачких ратова Србије до
1918.године – Београд подружница Велико
Градиште 50.000,00 динара за обележавање
дана бораца.

16 Мото клуб ``Стишки орлови`` захтев се
одбија јер је у питању спортско удружење
и већ је конкурисао за доделу средстава у
области спорта.

17 Друштво

учитеља

општина

Велико
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Градиште и Голубац - 70.000,00 динара за
организовање стручних скупова.

18 ПУЖ, помоћ угроженим животињама 200.000,00 динара за кастрацију и
регистрацију паса.

19 УГ `Рамске тврђаве ``Рам - 40.000,00
динара за штампу.
20 СУБНОР Велико Градиште - 40.000,00
динара за обележавање дана бораца.

21 Ротари клуб Велико Градиште - 40.000,00
динара
за
организовање
тематских
предавања.

22 Удружење жена ``Тополовчанке МЗ
Тополовник - 30.000,00 динара за
организовање приредби
23 Удружење одгајивача голубова српских
високолетача ГСС – 266 Велико Градиште
- 40.000,00 динара за пехаре и дипломе
24 КУД ``Стишки бисери`` Мајиловац 100.000,00 динара за такмичење и наступе и
штампу.

Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за
2017.годину:
За ``Заједно смо``у оквиру Раздела 4
Општинска управа, Глава 4, Програмска
класификација 0901-0003 Подршка социохуманитарним организацијама, Функција 090
Социјална заштита не класификована на другом
месту, Позиција 27, Економска класификација
481 Дотације невладиним организацијама.
За ``ПУЖ``у оквиру Раздела 4
Општинска управа, Глава 4, Програмска
класификација 1102-0004 ЗОО Хигијена,
Функција 550 Жаштита животне средине,
Позиција 64, Економска класификација 481
Дотације невладиним организацијама.
За остала удружења у оквиру Раздела 4
Општинска управа, Глава 4, Програмска
класификација 0602-0001 Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
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Функција 130 Опште јавне услуге, Позиција 42,
Економска класификација 481 Дотације
невладиним организацијама.
Пренос средстава из ове одлуке врши се
у складу са Уговором закљученим између
удружења и општине Велико Градиште.
Број: 400-1/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

4

Број 1

11. јануар 2017.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ  ɋɬɚɬɭɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɛɪ
 ɱɥɚɧɚɉɨɫɥɨɜɧɢɤɚɨɪɚɞɭɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ Äɋɥɝɥɚɫɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ³ ɛɪ   ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ  ɢ  ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɮɢɡɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɥɭɛɨɜɚ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɝɫɩɨɪɬɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɚɫɜɨʁɨʁ16. ɫɟɞɧɢɰɢɨɞ10.01.2017ɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɨʁɟ
Ɋȿɒȿȵȿ
ɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɫɩɨɪɬɫɤɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɥɭɛɨɜɚ ɭɨɛɥɚɫɬɢɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɝɫɩɨɪɬɚɩɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ
ɑɥɚɧ
ɈȾɈȻɊȺȼȺȳɍ ɋȿ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɥɭɛɨɜɚ  ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɝɫɩɨɪɬɚ ɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞ7.-31.12.2017ɝɨɞɢɧɟɭɫɥɟɞɟʄɟɦɢɡɧɨɫɭ
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

ɇɚɡɢɜɤɥɭɛɚ

Ȼɪɨʁɛɨɞɨɜɚ

1.

ɎɭɞɛɚɥɫɤɢɤɥɭɛȼȽɋɄ

2.

ɈɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛȼȽɋɄ

3.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛȼȽɋɄ

4.

ɊɭɤɨɦɟɬɧɢɤɥɭɛȼȽɋɄ

5.

ɄɚɪɚɬɟɤɥɭɛȼȽɋɄ

6.

ȹɭɞɨɤɥɭɛȼȽɋɄ

7.

ɒɚɯɤɥɭɛȼȽɋɄ

8.

Ⱥɢɤɢɞɨɤɥɭɛɉɢɧɤɭɦ

9.

ȳɚɯɬɤɥɭɛȽɪɚɞɢɲɬɚɧɚɰ-ȼȽɋɄ

10.

Ⱥɬɥɟɬɫɤɨɭɞɪɭɠɟʃɟ

ɂɡɧɨɫ-ɞɢɧɚɪɚ

425,76

4.859.008,91

343,00

3.914.505,96

54,14

617.875,66

30,00

342.376,61

45,00

513.564,92

47,20

538.672,54

33,00

376.614,28

8,00

91.300,43

6,00

68.475,32

6,80

77.605,37

ɑɥɚɧ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɱɥɚɧɚɤɥɭɛɨɜɢɦɨɝɭɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚ7.ɝɨɞɢɧɭ
ɑɥɚɧ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɨɜɟɧɚɦɟɧɟɩɥɚɧɢɪɚɧɚɫɭɭɛɭʇɟɬɭ ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɡɚ7ɝɨɞɢɧɭɭɨɤɜɢɪɭɪɚɡɞɟɥɚ
 ɝɥɚɜɚ  ɩɪɨɝɪɚɦ  ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ - ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ  ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɩɨɡɢɰɢʁɚ.
ɑɥɚɧ
ɉɪɟɧɨɫɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɨɜɟɨɞɥɭɤɟɜɪɲɢɫɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɍɝɨɜɨɪɨɦɡɚɤʂɭɱɟɧɢɦɢɡɦɟɻɭɫɩɨɪɬɫɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɚɫɪɚɡɦɟɪɧɨɨɫɬɜɚɪɟʃɭɛɭʇɟɬɚ.
ɈȻɊȺɁɅɈɀȿȵȿ

ɇɚɞɥɟɠɧɨɫɬ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ʁɟ ɱɥɚɧɨɦ  ɋɬɚɬɭɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɛɪ   ɢ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ  ɢ  ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚɢɮɢɡɢɱɤɟɤɭɥɬɭɪɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɑɥɚɧɨɜɢɦɚ-10. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɨɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɥɭɛɨɜɚ ɢɡɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɩɪɨɩɢɫɚɧɢɫɭɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɭɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨʁɢɯʁɟɄɨɦɢɫɢʁɚɢɡɜɪɲɢɥɚɛɨɞɨɜɚʃɟ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨɞɥɭɱɟɧɨʁɟɤɚɨɭɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɭ
Ȼɪɨʁ-3/2017-01-4

ɈɉɒɌɂɇɋɄɈȼȿȶȿɈɉɒɌɂɇȿ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
Ⱦɪɚɝɚɧ Ɇɢɥɢʄɫɪ
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На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009), члана 2. став 3. и члана
3. став 3. Правилника о категоризацији
спортских удружење (клубова) из области спорта
општине Велико Градиште и чланова 23.,34. и 36.
Правилника о финансирању/суфинансирању у
области спорта и физичке културе општине
Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 16 седници од 10.01.2017.
године, донело је:
РЕШЕЊЕ
о финансирању програма за функционисање
спортских савеза и осталих облика стручних
удруживања, по јавном позиву

I
Спортском савезу општине Велико
Градиштеодобравају се средства у износу од
2.400.000,00 динара за период од 01.01.2017.31.12.2017.године за финансирање следећих
трошкова:
1 Зараде запослених у стручним службама
спортских удружења (клубова), стим да
зарадене прелазе лимит који је у складу са
платама запослених у општини Велико
Градиште,а сходно стручној спреми;
2 примања спортиста по уговору;
3 трошкови исхране спортиста;
4 трошкови путовања и дневница;
5 трошкови превоза;
6 трошкови закупа спортских сала;
7 трошкови куповине опреме;
8 канцеларијски трошкови;
9 плаћање услуга под условом да цене
одговарају тржишним вредностима;
10 хонорари лица
(спортских
стручњака
и стручњака у спорту) који учествују у
реализацији програма;
11 таксе и други трошкови службених лица;
12 трошкови пореза;
13 трошкови провизије банака;
14 трошкови према гранским савезима;
15 трошкови стручне едукације;
16 трошкови лекарских прегледа спортиста;
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17 други трошкови који су неопходни за
реализацију
програма
(ширење
канцеларијски
информација,штампање,
материјал, осигурање, финансијске услуге,
комуникацијске услуге и сл.)

II
ОФС Велико Градиште одобравају се
средства у износу од 700.000,00 динара за период
од 01.01.2017.-31.12.2017.године за финансирање
следећих трошкова:

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

зараде запослених у стручним службама
спортских удружења (клубова), стим да
зарадене прелазе лимит који је у складу са
платама запослених у општини Велико
Градиште, а сходно стручној спреми;
примања спортиста по уговору;
трошкови исхране спортиста;
трошкови путовања и дневница;
трошкови превоза;
трошкови закупа спортских сала;
трошкови куповине опреме;
канцеларијски трошкови;
плаћање услуга под условом да цене
одговарају тржишним вредностима;
хонорари лица
(спортских
стручњака
и стручњака у спорту) који учествују у
реализацији програма;
таксе и други трошкови службених лица;
трошкови пореза;
трошкови провизије банака;
трошкови према гранским савезима;
трошкови стручне едукације;
трошкови лекарских прегледа спортиста;
други трошкови који су неопходни за
реализацију
програма
(ширење
информација,штампање,
канцеларијски
материјал, осигурање, финансијске услуге,
комуникацијске услуге и сл.)

III
СД ВГСК Велико Градиште одобравају
се средства у износу од 700.000,00 динара за
период од 01.01.2017.-31.12.2017. годинеза
финансирање следењих трошкова:
1 зараде запослених у стручним службама
спортских удружења(клубова), стим да
зарадене прелазе лимит који је у складу са
платама запослених у општини Велико
Градиште, а сходно стручној спреми;
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примања спортиста по уговору;
трошкови исхране спортиста;
трошкови путовања и дневница;
трошкови превоза;
трошкови закупа спортских сала;
трошкови куповине опреме;
канцеларијски трошкови;
плаћање услуга под условом да цене
одговарају тржишним вредностима;
хонорари лица
(спортских
стручњака
и стручњака у спорту) који учествују у
реализацији програма;
таксе и други трошкови службених лица;
трошкови пореза;
трошкови провизије банака;
трошкови према гранским савезима;
трошкови стручне едукације;
трошкови лекарских прегледа спортиста;
други трошкови који су неопходни за
реализацију
програма
(ширење
информација,штампање,
канцеларијски
материјал, осигурање, финансијске услуге,
комуникацијске услуге и сл.)

IV
Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за
2017.годину, у оквиру Раздела 4- Општинска
управа, Глава 1, Програмска класификација 13010001-ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, Функција 810 – Услуге рекреације
и спорта, Позиција 89,Економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама
V
Пренос средстава из ове одлуке врши се
у складу са Уговором закљученим између
спортске организације и Општинске управе
Велико Градиште, а у складу са остварењем
буџета.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надлежност Општинског већа општине
Велико Градиште дефинисана је чланом 82.
Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/2008) ,
члановима 23.,34. и 36. Правилника о
финансирању/суфинансирању у области спорта
и физичке културе општине Велико Градиште и
чланом 2. став 3. Правилника о категоризацији
спортских удружење (клубова) из области спорта
општине Велико Градиште којим је прописано
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је да се остала спортска удружења (клубови) не
категоришу на основу овог правилника.
На основу наведеног средства су
додељена Спортском савезу општине Велико
Градиште, ОФС Велико Градиште и СД ВГСК
Велико Градиште
.
Број: 400-4/2017-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008), члана 11. Пословника о
раду Општинског већа општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 8/2009), члана 3. став 2.
Правилника о категоризацији спортских
удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште и чланова 9.,34. и 36.
Правилника о финансирању/суфинансирању у
области спорта и физичке културе општине
Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 16 седници од
10.01.2017.године, донело је:
РЕШЕЊЕ
о финансирању програма Фудбалских
клубова који се такмиче у окружном,
међуопштинском и општинском рангу
такмичења као и фудбалских клубова
(школа фудбала) који се не такмиче у
сениорској конкуренцији, осталих спортских
клубови који се не такмиче , спортских
клубова чије седиште није у Великом
Градишту и спортских клубова који се
такмиче у конкуренцији ветерана, по јавном
позиву

11. јануар 2017.

Члан 1.
Одобравају се средства за финансирање
програма фудбалских клубова који се такмиче у
окружном, међуопштинском и општинском рангу
такмичења као и фудбалских клубова (школа
фудбала) који се не такмиче у сениорској
конкуренцији, осталих спортских клубови чије
седиште није у Великом Градишту и спортских
клубова који се такмиче у конкуренцији ветерана
по јавном позивуза финансирање програма
спортских организација на територији општине
Велико Градиште за период од 01.јануара
2017.године до 31.децембра 2017.године.

Члан 2.
Фудбалским клубовима који се такмиче
у окружном рангу такмичења и осталим
спортским клубовима који се такмиче у трећем
нивоу- рангу такмичења,чије седиште није у
Великом Градишту додељују се средства која се
могу
искористити
за
финансирање/суфинансирање
следећих
трошкова :
1.
таксе и други трошкови службених лица;
2.
трошкови према гранским савезима;
3.
трошкови исхране спортиста;
4.
трошкови превоза;
5.
трошкови закупа спортских сала;
6.
трошкови куповине опреме;
7.
канцеларијски трошкови;
8.
хонорари лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у реализацији
програма;
9.
трошкови пореза;
10.
трошкови провизије банака;
11.
трошкови стручне едукације;
12.
трошкови лекарских прегледа спортиста;
13.
други трошкови који су неопходни за
реализацију програма (ширење информација,
штампање и сл.) .
Сви горе наведени трошкови се могу
финансирати/суфинансирати до максималног
износа од 500.000,00 динара
Члан 3.
Фудбалским клубовима који се такмиче
у међуопштинском рангу такмичењаи
осталим спортским клубовима који се
такмиче у другом нивоу- рангу такмичења
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,чије седиште није у Великом Градишту
додељују се средства која се могу искористити за
финансирање/суфинансирање
следећих
трошкова :
1.
таксе и други трошкови службених лица;
2.
трошкови према гранским савезима;
3.
трошкови исхране спортиста;
4.
трошкови превоза;
5.
трошкови закупа спортских сала;
6.
трошкови куповине опреме;
7.
канцеларијски трошкови;
8.
хонорари лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у реализацији
програма;
9.
трошкови пореза;
10.
трошкови провизије банака;
11.
трошкови стручне едукације;
12.
трошкови лекарских прегледа спортиста;
13.
други трошкови који су неопходни за
реализацију програма (ширење информација,
штампање и сл.) .
Сви горе наведени трошкови се могу
финансирати/суфинансирати до максималног
износа од 250.000,00 динара
Члан 4
Фудбалским клубовима који се такмиче
у општинском рангу такмичењаи осталим
спортским клубовима који се такмиче у
најнижем ,првом нивоу-рангу такмичења ,чије
седиште није у Великом Градишту додељују се
средства која се могу искористити за
финансирање/суфинансирање
следећих
трошкова :
1.
таксе и други трошкови службених лица;
2.
трошкови према гранским савезима;
3.
трошкови исхране спортиста;
4.
трошкови превоза;
5.
трошкови закупа спортских сала;
6.
трошкови куповине опреме;
7.
канцеларијски трошкови;
8.
хонорари лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у реализацији
програма;
9.
трошкови пореза;
10.
трошкови провизије банака;
11.
трошкови стручне едукације;
12.
трошкови лекарских прегледа спортиста;
13.
други трошкови који су неопходни за
реализацију програма (ширење информација,
штампање и сл.) .

8

Број 1

Сви горе наведени трошкови се могу
финансирати/суфинансирати до максималног
износа од 150.000,00 динара
Члан 5.
Фудбалским клубовима (школе фудбала)
који се такмиче само у јуниорској конкуренцији
додељују се средства која се могу искористити за
финансирање/суфинансирање
следећих
трошкова :
1.
таксе и други трошкови службених лица;
2.
трошкови према гранским савезима;
3.
трошкови исхране спортиста;
4.
трошкови превоза;
5.
трошкови закупа спортских сала;
6.
трошкови куповине опреме;
7.
канцеларијски трошкови;
8.
хонорари лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у реализацији
програма;
9.
трошкови пореза;
10.
трошкови провизије банака;
11.
трошкови стручне едукације;
12.
трошкови лекарских прегледа спортиста;
13.
други трошкови који су неопходни за
реализацију програма (ширење информација,
штампање и сл.) .
Сви горе наведени трошкови се могу
финансирати/суфинансирати до максималног
износа од 300.000,00 динара
Члан 6.
Фудбалским клубовима (школе фудбала)
који се
не такмичеи осталим спортским
клубовима који се не такмичедодељују се
средства која се могу искористити за
финансирање/суфинансирање
следећих
трошкова :
1.
таксе и други трошкови службених лица;
2.
трошкови према гранским савезима;
3.
трошкови исхране спортиста;
4.
трошкови превоза;
5.
трошкови закупа спортских сала;
6.
трошкови куповине опреме;
7.
канцеларијски трошкови;
8.
хонорари лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у реализацији
програма;
9.
трошкови пореза;
10.
трошкови провизије банака;
11.
трошкови стручне едукације;
12.
трошкови лекарских прегледа спортиста;
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13.
други трошкови који су неопходни за
реализацију програма (ширење информација,
штампање и сл.) .
Сви горе наведени трошкови се могу
финансирати/суфинансирати до максималног
износа од 50.000,00 динара
Члан 7.
Клубовма
који
се
такмиче
у
конкуренцији ветерана додељују се средства која
се
могу
искористити
за
финансирање/суфинансирање
следећих
трошкова :
1.
таксе и други трошкови службених лица;
2.
трошкови према гранским савезима;
3.
трошкови исхране спортиста;
4.
трошкови превоза;
5.
трошкови закупа спортских сала;
6.
трошкови куповине опреме;
7.
канцеларијски трошкови;
8.
хонорари лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у реализацији
програма;
9.
трошкови пореза;
10.
трошкови провизије банака;
11.
трошкови стручне едукације;
12.
трошкови лекарских прегледа спортиста;
13.
други трошкови који су неопходни за
реализацију програма (ширење информација,
штампање и сл.) .
Сви горе наведени трошкови се могу
финансирати/суфинансирати до максималног
износа од 30.000,00 динара
Члан 8.
Средства су додељена следећим
спортским организацијама:
1
2
3
4
5
6

ФК „Пинкум“ Велико Градиште, заводни
број681 од 16.12.2016.године;
ФК „Макце“ Макце, заводни број 710 од
20.12.2016.године;
ФК“Кумане“ Кумане, заводни број 689 од
19.12.2016.године

ФК“Десине“ Десине, заводни број 708 од
19.12.2016.године;
ФК „Рам“ Рам, заводни број 679 од
16.12.2016.године;
ФК“Јединство“ Љубиње, заводни број 705 од
19.12.2016.године;
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7
8
9

10
11
12
13

ФК“Младост“ Бискупље, заводни број 729 од
21.12.2016.године;

ФК“Слога-Топ“ Тополовник, заводни број
672 од 16.12.2016.године;
ФК“Средњево“ Средњево, заводни број 706
од 19.12.2016.године;
ФК“Раднички“ Пожежено заводни број 721
од 21.12.2016.године;
ФК“Пек ,Кусиће, заводни број 718 од
20.12.2016.године;
ФК“Млади Борац“ Мајиловац, заводни број
684 од 16.12.2016.године;
ФК Курјаче Курјаче, заводни број 704 од
19.12.2016.године;

14 КВО“ВГСК“ Велико Градиште заводни број
660 од 14.12.2016.године;
15 ФК Печаница, Печаница заводни број 747 од
19.12.2016.године;

16

ОК“СТИГ“ Курјаче заводни број 754 од
22.12.2016.године;

17 ФК Топ Сат Велико Градиште заводни број
724 од 21.12.2016.године;
18 ФК Баштован Царевац заводни број 661 од
14.12.2016.године;
19 ФК Сираково, Сираково заводни број 688 од
16.12.2016.године;
20 МК Стишки орлови Мaјиловац заводни број
714 од 20.12.2016.године;

21 Фудокан -Шогун Карате клуб, заводни број
769 од 21.12.2016.године;
22 Спортско удружење „Стишки курјак“
заводни број 662 од 14.12.2016.године;
23 Рукометни клуб ВГСК ВЕТЕРАНКЕ Велико
Градиште,
заводни
број
752
од
22.12.2016.године;
24 Спортско удружење Стари град 2016,
Мајиловац
заводни
број
735
од
21.12.2016.године;

25 ФК Инг .Мирко Томић Триброде заводни
број 711 од 20.12.2016.године;

26 Спортско удружење Џип М, Мајиловац
заводни број 702 од 19.12.2016.године;
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27 Спортско удружење Дунавац 1929 заводни
број 716 од 20.12.2016.године.
28 Кошаркашки клуб ``ВГ – ПО`` заводни број
749 од 22.12.2016.године

Члан 9.
Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за
2017.годину, у оквиру Раздела 4- Општинска
управа, Глава 1,Програмска класификација 13010001-ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, Функција 810 – Услуге рекреације
и спорта, Позиција 89,Економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама

Члан 10.
Пренос средстава из ове одлуке врши се
у складу са Уговором закљученим између
спортске организације и Општинске управе
Велико Градиште, а у складу са остварењем
буџета.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надлежност Општинског већа општине
Велико Градиште дефинисана је чланом 82.
Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/2008) ,
члановима 9.,34. и 36. Правилника о
финансирању/суфинансирању у области спорта
и физичке културе општине Велико Градиште и
чланом 2. став 3. Правилника о категоризацији
спортских удружење (клубова) из области спорта
општине Велико Градиште којим је прописано
је да се остала спортска удружења (клубови) не
категоришу
на основу овог правилника.
Спортским удружењима (клубовима) који нису
категорисани
могу
бити
финансирани/суфинансираниследећи трошкови:

1
2
3
4
5
6
7
8

таксе и други трошкови службених лица;
трошкови према гранским савезима;
трошкови исхране спортиста;
трошкови превоза;
трошкови закупа спортских сала;
трошкови куповине опреме;
канцеларијски трошкови;
хонорари лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у
реализацији програма;
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10
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12
13
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трошкови пореза;
трошкови провизије банака;
трошкови стручне едукације;
трошкови лекарских прегледа спортиста;
други трошкови који су неопходни за
реализацију програма (ширење информација,
штампање,
канцеларијски
материјал,
осигурање,
финансијске
услуге,
комуникацијске услуге и сл.)

Чланом 3. став 2. Правилника о
категоризацији спортских удружење (клубова) из
области спорта општине Велико Градиште
прописано је да „Фудбалски клубови који се
такмиче у окружном, међуопштинском и
општинском рангу такмичења неће бити
категорисани/бодовани, као и фудбалски клубови
(школе фудбала) који се не такмиче у сениорској
конкуренцији, остали спортски клубови чије
седиште није у Великом Градишту и спортски
клубови који се такмиче у конкуренцији
ветерана, већ ће њихово финансирање (висина,
начин и др.) бити спроведено по посебним
критеријумима, а на основу предлога Комисије.“

На основу наведеног средства су
додељена спортским организацијама како је дато.
Број: 400-5/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

На основу члана 71. Закона о
буџетском систему (,,Сл.гласник РС,, број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13, 108/13), члана 16. Став 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству (,,Сл.гласник РС,,
број 125/2013 и 12/2006) и члана 90. Статута
општине Велико Градиште (,,Општински
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службени гласник,, број 9/2008, 5/14, 5/16 и
28/16),
Општинско веће Општине Велико
Градиште на 16 седници одржаној
10.01.2017. године, доноси следећи
ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О РАДУ ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У
Правилнику о раду Трезора
општине Велико Градиште број 400-84/201401-4 после члана 39, додаје се члан 39а, који
гласи:
Члан 39а

,,-Корисници су у обавези да у финансијској
служби успоставе систем електронског
плаћања. Стављањем у функцију сервиса
електронског плаћања сви корисници
буџетских средстава, у обавези су да, у
сарадњи са службама Министарства
финансија остваре приступ овој
webапликацији.
Овај систем плаћања је обавезан и у служби
је паралелног измирења обавеза према
добављачима са трансфером од стране
службе општинског трезора,,
Члан 2.
Правилник ступа на снагу 8 дана од
дана објављивања у општинском
Службеном гласнику.
Број: 400-6/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
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