
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 спорт-
ских удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште 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 31. седници одржаној дана 10.06.2013. годи-
не, донело је: 

ОДЛУКУ

о финансирању програма за фудбалске клубове који

се такмиче у окружном, међуопштинском и

општинском рангу такмичења, фудбалских

клубовова (школе фудбала) који се не такмиче у

сениорској конкуренцији и осталих спортских

клубова чије седиште није у Великом Градишту, по

јавном позиву

Члан 1.
Одобравају се средства за финансирање фуд-

балских клубова који се такмиче у окружном, међу-
општинском и општинском рангу такмичења и фуд-
балских клубова (школе фудбала) који се не такмиче
у сениорској конкуренцији, за финансирање програ-
ма спортским организацијама по јавном позиву на
територији општине Велико Градиште за период од
01.јула 2013. године до 31.децембра 2013. године.

Члан 2.
Фудбалским клубовима који се такмиче у

окружном рангу такмичења додељују се средства
која се могу искористити за: финансирање/суфинан-
сирање трошкова према гранским савезима (котиза-
ција и чланарина) и таксе службених лица.

Члан 3.
Фудбалским клубовима који се такмиче у

међуопштинском и општинском рангу такмичења
додељују се средства која се могу искористити за:
финансирање/суфинансирање трошкова према гран-
ским савезима (котизација) и таксе службених лица.

Члан 4.
Фудбалским клубовима (школе фудбала) који

се не такмиче у сениорској конкуренцији додељују
се средства која су дефинисана чланом 9.
Правилника о финансирању/суфинансирању у обла-
сти спорта и физичке културе општине Велико
Градиште (трошкови  према  гранским  савезима
(лиценцирање,  котизација,  чланарина),  трошкови
лекарских прегледа, таксе службених лица, трошко-
ви превоза), до максималног износа од 350.000,00

динара, чији се износ умањује за износ пренетих
средстава из ЈУ Спортски центар Велико Градиште
до 30.06.2013. године.

Члан 5.
Средства су додељена следећим фудбалским

клубовима који се такмиче у окружном, међу-
општинском и општинском рангу такмичења и као и
фудбалским клубовима (школе фудбала) које се не
такмиче у сениорској конкуренцији: ФК Десине, ФК
„Дунавац“ Кисиљево, ФК Макце, ФК Курјаче, ФК
„Пек“ Кусиће, ФК „Млади Борац“ Мајиловац, ФК
„Слога“ Тополовник, ФК „Јединство“ Љубиње, ФК
Царевац,ФК Кумане, ФК „Раднички“ Пожежено, ФК
Рам, ФК „Младост“ Бискупље и ФК „Пинкум“
Велико Градиште.

Члан 6.
Од осталих спортских клубова чије седиште

није у Великом Градишту средства се додељују
Карате клубу Фудокан из Царевца у износу од
70.000,00 динара, чији се износ умањује за износ
пренетих средстава из ЈУ Спортски центар Велико
Градиште до 30.06.2013. године. 

Наведена средства Карате клуб Фудокан може
искористити за: трошкове котизације, трошкове
службених лица и трошкове превоза на такмичења.

Члан 7.
Средства за ове намене планирана су у буџету

општине Велико Градиште за 2013. годину, у оквиру
Раздела 3- Општинска управа, Глава 3.5 ЈУ Спортски
центар, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге.

Члан 8.
Пренос средстава из ове одлуке врши се у

складу са Уговором закљученим између спортске
организације и ЈУ Спортски центар Велико
Градиште.

Број: 400-54/2013-01-4
Велико Градиште

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 2. став 3. Правилника о категоризацији спорт-
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ских удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште 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 31. седници одржаној дана 10.06.2013. годи-
не, донело је:

ОДЛУКУ

о финансирању програма за функционисање

спортског савеза и осталих облика стручних

удруживања, по јавном позиву

I ОФС Велико Градиште одобравају се сред-
ства у износу од 650.000,00 динара за период од
01.07.2013.-31.12.2013. године, умањен за део прене-
тих средстава из буџета општине Велико Градиште
до 30.06.2013. године.

II СД ВГСК Велико Градиште одобравају се
средства у износу од 100.000,00 динара за период од
01.07.2013.-31.12.2013. године, умањен за део прене-
тих средстава из буџета општине Велико Градиште
до 30.06.2013. године.

III Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за 2013.годину, у
оквиру Раздела 2- Председник и Општинско веће,
Глава 2.5 Дотације, Функција 810 – Услуге рекреа-
ције и спорта, Економска класификација 481 –
Дотације.

IV Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између спортске
организације и Општине Велико Градиште.

Број: 400-55/2013-01-4
Велико Градиште

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 спорт-
ских удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште 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 30. седници одржаној дана 07.06.2013. годи-
не, донело је: 

ОДЛУКУ

о финансирању програма за спортске клубове који

се такмиче у конкуренцији ветерана, по јавном

позиву

Члан 1.
Одобравају се средства Клуб ветерана одбојке

ВГСК Велико Градиште за финансирање програма

спортских клубова који се такмиче у конкуренцији
ветерана, по јавном позиву на територији општине
Велико Градиште за период од 01. јула 2013. године
до 31. децембра 2013. године у следећем износу:

Трошкови судија (службена лица)    20.000,00
динара

Трошкови превоза на турнире           50.000,00
динара

Укупно                                                 70.000,00
динара

Члан 2.
Износ из члана 1. умањује се за износ која је

ЈУ Спортски центар Велико Градиште пренела
Клубу ветерана одбојке ВГСК Велико Градиште до
30.06.2013. године.

Члан 3.
Средства за ове намене планирана су у буџету

општине Велико Градиште за 2013. годину, у оквиру
Раздела 3- Општинска управа, Глава 3.5 ЈУ Спортски
центар, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге.

Члан 4.
Пренос средстава из ове одлуке врши се у

складу са Уговором закљученим између Клуб ветера-
на одбојке ВГСК Велико Градиште и ЈУ Спортски
центар Велико Градиште.

Број: 400-48/2013-01-4
Велико Градиште

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 34. и 36. Правилника о финансирању/суфи-
нансирању у области спорта и физичке културе
општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 31. седници одржаној 10.06.2013. године,
донело је: 

ОДЛУКУ

о финансирању/суфинансирању спортских удружења

(клубова) у области такмичарског спорта, по

извршеној категоризацији

Члан 1.
Одобравају се средства за финансирање/суфи-

нансирање програма спортских удружења (клубова)
у области такмичарског спорта за период од
01.07.2013.-31.12.2013. године у следећем износу:



Члан 2.
Средства из члана 1. клубови могу искористи-

ти у складу са финансијским планом за 2013. годину.

Члан 3.
Средства из члана 1. умањују за износ прене-

тих средстава из ЈУ Спортски центар Велико
Градиште до 30.06.2013. године.

Члан 4.
Средства за ове намене планирана су у буџету

општине Велико Градиште за 2013. годину, у оквиру
Раздела 3- Општинска управа, Глава 3.5 ЈУ Спортски
центар, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге.

Члан 5.
Пренос средстава из ове одлуке врши се у

складу са Уговором закљученим између спортске
организације и ЈУ Спортски центар Велико
Градиште.

Број: 400-53/2013-01-4
Велико Градиште

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 кри-
теријумима за избор програма од јавног интереса за
доделу средстава из буџета општине Велико
Градиште,

Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 31. седници одржаној дана 10.06.2013. годи-
не, донело је:

ОДЛУКУ

о избору програма удружења грађана који се

финансирају из буџета општине Велико Градиште за

2013. годину

I Удружењима грађана која се финансирају из
буџета општине Велико Градиште додељују се сред-
ства у следећем износу, намени и следећем начину
преноса:

1) Црвени крст.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

2) Ловачко удружење „Голуб“.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

3) СУБНОР општине Велико Градиште.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
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Редни
број

Назив клуба Број бодова Износ -динара

1.
Одбојкашки
клуб ВГСК

112.4 1,767,033.81

2.
Фудбалски
клуб ВГСК

93.8 1,474,624.30

3.
Женски

одбојкашки
клуб ВГСК

53.28 837,611.75

4.
Карате клуб

ВГСК
42.48 667,825.59

5.
Рукометни
клуб ВГСК

41.81 657,292.56

6.
Џудо клуб

ВГСК
34.08 535,769.68

7.
Шах клуб

ВГСК
25.7 404,028.19

8.
Аикидо клуб

Пинкум
9 141,488.47

9.
Јахт клуб

Градиштанац-
ВГСК

6 94,325.65

Намена износ

Трошкови канцеларијског материјала 10.000,00

Трошкови ПТТ услуга 10.000,00

Трошкови електричне енергије 5.000,00

Трошкови горива 10.000,00

Трошкови зарада и накнада зарада 250.000,00

Трошкови одржавања 10.000,00

Трошкови репрезентације 5.000,00

Трошкови платног промета 10.000,00

Трошкови организације давања крви 40.000,00

Трошкови организовања акције дава-
ња крви Бискупље

100.000,00

Укупно: 450.000,00

Намена износ

Грађевински радови 90.000,00

Занатски радови 50.000,00

Пропагандне активности 10.000,00

Укупно: 150.000,00

Намена износ

Трошкови електричне енергије 5.000,00

Трошкови осталих непроизводних
услуга – венци

10.000,00

Трошкови репрезентације 60.000,00

Трошкови платног промета 5.000,00

Укупно: 80.000,00



4) Мото клуб „Стишки орлови“ Мајиловац.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

5) КУД „Стишки бисери“ Мајиловац.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

6) Удружење пензионера општине Велико
Градиште.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

7) Друштво учитеља општине Велико
Градиште и Голубац. 

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

8) Удружење „Дунав Арт“.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

9) Удружење спортских риболоваца Сребрно
језеро.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

10) Покрет младих Велико Градиште.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

11) Друштво „Ром“ Велико Градиште.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

12) Друштво за неговање традиција ослободи-
лачких ратова Србије до 1918. године – Београд, под-
ружница Велико Градиште

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

13) Клуб одгајивача канаринаца „Малино
Брица“. 

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
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Намена износ

Штампање (улазнице, флајери,
постери, мајце)

50.000,00

Укупно: 50.000,00

Намена износ

Аутогас за риболовачку службу 120.000,00

Укупно: 120.000,00

Намена износ

Програмски трошкови-организовање три-
бина о значају образовања, скрининг здрав-
ственог стања ромске популације на терито-
рији општине Велико Градиште, кампања
обавезног похађања припремног пред-
школског програма

100.000,00

Укупно: 100.000,00

Намена износ

Декорација 20.000,00

Маркетинг 10.000,00

Укупно: 30.000,00

Намена износ

Помоћ старима 100.000,00

Укупно: 100.000,00

Намена износ

Трошкови штампе (плакате, улазнице и
позивнице)

10.000,00

Набавка микрофона, рефлектора и опре-
ме

30.000,00

Укупно: 40.000,00

Намена износ

Чланарина Савезу учитеља РС 10.000,00

Канцеларијски материјал 30.000,00

Трибина 80.000,00

Укупно: 120.000,00
Намена износ

Видовдански скуп 30.000,00

Прослава Колубарске битке 10.000,00

Остали трошкови 20.000,00

Укупно: 60.000,00

Намена износ

Чланарина Савезу Србије 5.000,00

Медаље, пехари и дипломе 25.000,00

Накнаде судијама 20.000,00

Укупно: 50.000,00

Намена износ

Трошкови канцеларијског материјала 5.000,00

Услуге штампе и копирања 10.000,00

Трошкови горива и енергије 10.000,00

Репрезентација 4.000,00

Платни промет 1.000,00

Укупно: 30.000,00



II Удружењима: Спортско риболовни клуб
„Риболовачка прича“, Клуб одгајивача голуба
српских високолетача и Удружењу грађана за особе
са и без инвалидитета „Заједно смо“, средства ће
бити додељена после доношења Одлуке о ребалансу
буџета општине Велико Градиште. 

III Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за 2013.годину, у
оквиру Раздела 2- Председник и Општинско веће,
Глава 2.5 Дотације, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
Економска класификација 481 – Дотације, изузев
Црвеног крста Велико Градиште који је планиран на
Функцији 070 – социјална помоћ угроженом станов-
ништву, КУД Стишки бисери, који је планиран на
функцији 820-услуге културе које нису класификова-
не надругом месту, Друштво за неговање традиција
ослободилачких ратова Србије до 1918. године –
Београд, подружница Велико Градиште, Савез удру-
жења бораца и Удружење пензионера Велико
Градиште који су планирани на функцији 020-ста-
рост.

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

Број: 400-56/2013-01-4
Велико Градиште

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
чланa 9. Правилникa о начину, поступку и крите-
ријумима за остваривање права на доделу средстава
из буџета општине Велико Градиште за реализацију
програма рада и пројеката јавних установа за органи-
зовање менифестација од значаја за општину Велико
Градиште,

Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 30. седници од 07.06. 2013. године, донело
је:

ОДЛУКУ

о избору програма и додели средстава јавним

установама које се финансирају из буџета општине

Велико Градиште за 2013. годину за реализацију

манифестација

I Јавним установама које се финансирају из
буџета општине Велико Градиште додељују се сред-
ства за реализацију манифестација у следећем изно-
су:

II Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за 2013.годину, у

оквиру Раздела 3- Општинска управа, Глава 3.4
Култура, Функција 820 – Услуге културе, Економска

класификација 424 – Специјализоване услуге, и у
оквиру истог Раздела, Глава 3.6 Туристичка органи-
зација, Функција 473 – Туристичка организација,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге.

III Корисници средстава у обавези су да сред-
ства користе искључиво за намене за које су додеље-
на. 

Корисници средстава у обавези су да
Одељењу за финансија Општинске управе Општине
Велико Градиште доставе извештај о реализацији
програма рада (финансијске и наративне) у року од
30 дана од завршетка манифестације. 

Ненаменско трошење буџетских средстава,
непоштовање утврђених рокова или уговорних оба-
веза може имати за последицу: обуставу даљег пре-
носа средстава, раскид уговора, повраћај средстава,
неодобравање средстава у наредној години и сл... 

Реализацију програма рада прати Комисија за
остваривање права за доделу средстава из буџета
општине Велико Градиште за реализацију пројеката
из области спорта, донација и манифестација.

Број: 400-47/2013-01-4
Велико Градиште

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник Општине Велико Градиште

Драган Милић,с.р
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Назив установе Назив мани-
фестације

износ

Туристичка организа-
ција општине Велико
Градиште

Рамски сутони 150.000,00

Туристичка организа-
ција општине Велико
Градиште

Аласке вечери 600.000,00

Туристичка организа-
ција општине Велико
Градиште

SILA - FEST 1.000.000,00

ЈУ Културни центар
Велико Градиште

Царевчеви дани 600.000,00

ЈУ Културни центар 
Велико Градиште

П а с у љ и ј а д а
Градиштанац

300.000,00

Укупно: 2.650.000,00
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�� ������ �	��� 138. �
�� 2. ������ � ���
� (“�	. �	����� ��” ��.24/2011), �	��� 82 . �
�
�
� 
��
��� ��	��� ������
�  (“�	. �	����� ��
��� ��	��� ������
�  ��.9/08),  
��
����� ����  ��
��� ��	��� ������
�  �� 30. ������� �������� ���� 07.06.2013. ������, 
���o�� 
 

��������� 

	 ��
��	������� ��	�
���� �������� (����	��) 

� 	����
� 
���������	� ��	�
� 	��
���  �����	 ������
� 

 

���� 1. 

���� ����	����� ������� �� ���
������ �� ��
����������� ���
���  ������!� � ��
��� 
��	��� ������
�  ��� � ���
������� �� ������!� �����  � ����������  ���
���, �� ������ ���� 
�� ���� "��������!�/��"��������!� 
����������� ���
�. 

	��
� ������� 

���� 2. 

 #�
����������� �� ���� �� ���
��� ������!� (�	�����) ���� �� ��	��� � ���
��� 

����������� ���
�: 

1. ���
��� ������!� (�	�����) �� ��� !�"#$% &'��% #!�'(� (���
��� �����  - ������� �	�� 
�	�������� ����
�
� ������) ���� �� ���
��� ����� ������
��� ��$�������� ���
��� 
"��������� ������� �	��  %�$��������� �	�������� ����
�
� – %�#-�); 

2. ���
��� ������!� (�	�����) �� �%��� !�"#$% &'��% #!�'(� �� ��	�� �� �� ���
��� ����� 
������
� �� �
���� �	�������� ����
�
� ������ (��������� �	��) � �� �� ���� 
��$�������� ���
��� "��������� ������
� �� �
���� %�$��������� �	�������� ����
�
� 
– %�#-� 
�. �� �� �	�� &�'�(-� (%�$�������� "��������� ������
�  ���
��� �� �
���� 
%�#-�). 
 
)� �� ��	� � ���
�� ��
�����������, ���
��� ������!� (�	�����) ������ ��
� �	����� 

�������	�� "��������� ���� �� �	�� �	�������� ����
�
� ������ � ���
���� ������ ������. 

��
�	� ���
��� ������!� (�	�����) �� ��
������� �� �� ������ ���� ����	����. 

���� 3. 

����� �������� ��
����������� ���
���  ������!� (�	�����) � �������� 
����������� ���
�, 
������ ���
���� ������!� (�	���) �� ������ �
��$���  ���
������� � ��
����������� ����� 
����$��� ���� ������, ���� �� ��
������ � �����
� � ������ �� ����� ���� ������ ���  
��
���������  ���
���  ������!� (�	�����). 

„(����	��� �	����� ���� �� 
������ � ��������, ��$���
������ � ��
������ ����� 

������!� ���� ��
� ��
���������/��������, ��� � "����	��� �	����� (���	� "����	�) ���� �� �� 

������ � ���������� ������������, ��
�	� ���
��� �	����� ���� �����
� ���� � ��	���� 
������
� � ���
��� �	����� ���� �� 
������ � ������������ ��
�����, ��� �� !� ��� 
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"��������!� (������, ����� � ��.) ��
� ��������� � ������� ���
���������, � �� ������ 
���	��� #�������.“  

��
�	� ���
��� ������!� ���� �� �� ��
�������, ����� ���� �������!� ��*�
���  �����
��� 
���� � ������ ������!� ������
� � 
������� �� ����
�� �������. 

���� 4. 

)� �� ���	� �����
�
� "���������� �����
�� �� ��*�
� ��
��� ��	��� ������
�, ���
��� 
������!� �	����� �� ��	��
� 
����������� ���
� ������ �����
� ��	��� ��"������� 
+����	����� � "��������!� /��"��������!� � ��	��
� ���
� � "������ ��	
��� � ��
��� 
��	��� ������
�. 

���� 5. 

#�
����������� � ������!� ���� #������� ��
��� ��	��� ������
�, ���� ��������  ��������� 
��
��� � ����� 5 �	�����, ���
��,��� �� ����
������ -���� ��
����� “���
��� ���
��”,   
������� � ��������
�. 

���
��� ������!� (�	�����) ���� �� ���
��� �	���������� ���
�� ��� ���� �� ������!� � 
��
�����������, ���� ��
� ���������� � ��
���. 

. �	����� �� #������� �
���� �� ������� ���
��,��� �������
����� ���� ���	�
�� � ��	����, 
���
��� ������!� ���� ��
� ��
��������� � ���������� ������ �� 
�� ������. 

���� 6. 

���
��� ������!� (�	�����) �������� �� �� � 
������� ���� ���
��� #������� ����$��� 
�������
����� �����$��� +����	����� � "��������!� /��"��������!� � ��	��
� ���
� � 
"������ ��	
��� � ��
��� ��	��� ������
� ��� � �	����� �������
�����: 

1. +��!�� &���
�� 	��
 � 
������� ������� �� ��
����������� (������!�). 

2. �� ��� ���
�� �� &���
��� 	��
� �
����� �� ���
���
� ������������ �
����. 

���� 7. 

������� ���
������� ��
����������� ���
���  ������!� (�	�����) � 
����������� ���
�: 

1. ������ ������ 	� 	�
��	��	� � ���	����	� ���	� 
2. �����
��� ������ �  �����	� 
3. ��	� �������� 
4. ������	��� ��������� � ��������� ����������� ����	� 
5. ���� ����������� ����� � �����	� ������ �������� 
6. ���� �	������	�� ��������� �� �������	� ���������� 

 
���� 8. 

 %������	�� ���� ������ � ��
����������� ������: 

1. �� ���
��� ������!� �� �	������� ����� ���
� – 115 )�*�+� 
2. �� ���
��� ������!� �� ���	������� ����� ���
� – ���
��� ����� ���� �� 

������
� �� %�#-� (�	�� &�'�(-�) – 50 )�*�+�. 
���� 9. 
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 ��$#� ���� ���� ������ �� ������ �������  ���
������� ������: 

��  ��������� 

���� ������ 

	�� !�"#$� 
#!�'(�+� 

�%��� !�"#$� 
#!�'(�+� 
(����,) 

1. 
�
�
�� ���
� �� �������	��� � 
��$��������� 	��� 

10 5 

2. /�������� ���
� � �����/��
��� 10 10 
3. ���� 
������!� 15 5 
4. +��
����
� ����	
�
�  60 10 

5. 
0��� 
����������  ���� � �������� 
���
��� 
������!� 

10 10 

6. 
0��� ����������  �
���!��� �� 
������
��� ��������!�� 

10 10 

 .#.+�� = 115 50 
 

�	����� ������� ��
��	������� 

���� 10. 

 #�
������������ �� ����$��� ���� ������ �� ����� ���
������ � 
�: 

1. �(�(-# #!�'(� �� ��.�������  �  %/-��'�*��  !���- 

!�	��	� ����������: 

��  �������� 
����  
������ 

1. #	����� �� �	�������  ���
���  ����� �* 2 *� 10 

2. #	����� �� ���
���  ����� ���� �� ������
� �� 
�
���� %�#-� (�	����� &�'�(-� ) �* 1 *� 5 

  

 

 

"����	�  ����������: 

��  �������� #�x. ����  
������ 

' ���
. ������!� (�	�����) �� ��� !�"#$% &'��% #!�'(� 10 
1. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � I ���� 

���
��� 10 

2. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � II ���� 
���
��� 8 

3. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � III 
���� ���
��� 

6 
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4. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � IV 
���� ���
��� 

4 

5. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � V ���� 
���
��� 

2 

6. #	����� �� ��
�	�  ��
���������  ���
���  ����� 2 
'' ���
��� ������!� (�	�����) �� �%��� !�"#$% &'��% #!�'(� 

5 

1. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � I ���� 
���
��� 

5 

2. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � II 
���� ���
��� 

4 

3. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � III 
���� ���
��� 3 

4. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � IV 
���� ���
��� 2 

5. #	����� �� ���
���  ����� ��
���������  � V 
���� ���
��� 1 

6. #	����� �� ��
�	�  ��
���������  ���
���  ����� 1 
������� : 
.�������� � ����� ����������
 � ���
� � � ������, ��
��� ������
� (��	�����
 � ������
  �� 
	���	�� ���������) ���
��� �	�����  �� 
���
����� ��
��� ��	��� ������
�  �� ������
����� �� 
�	����� ����� : 

���
��� ������!� (�	�����) �� ��� !�"#$% &'��% #!�'(� 

I ���� (# ���# , �# ���# 

II ���� 1�# ���#,�# ���# 

III ���� 2.)� #3.0 ���# 

���
��� ������!� (�	�����) �� �%��� !�"#$% &'��% #!�'(� 

I ���� ## ���#  

II ���� 4&5 #3.0  ���# 

III ���� - 

IV ���� &'#')�  #3.0 +'�#.% 

V ���� -&5/  #3.0 ���#, (.)�#&�-4��.� 6&�7�&6 

2. 
'�*�.�"� #!�'(� - &'�*-/�!0(��� 

��  �������� 
#�������	 
���� ������ 

1. #	����� �������� �� 40 � ���� 
������ 

10 

2. #	����� �� 29 �� 39 ������ 

�������� 8 

3. #	����� �� 5 �� 28 ������ 5 
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�������� 
4. #	����� �� 3 �� 4 ������ 


�������� 
3 

 

3. ���& (�$ �1%2� 

. %$�!��  #!�'(�+� � ��
��� �	����� ����� (�������) 
������!�: 

I. ��
����� 	��� 
II.  %�$���
����� 	��� (�������...) 

III.  �������	�� (����������, ��$��������, III 	���...) 
IV.  II 	���  
V. I 	���  

VI.  �������	�� 	��� �������� ����� (���� 	���, „&“ 	���...) 
 

* ��!� %��: . ������ ���
����� ��� ���� „���� 	���“ � „&-	���“, ��� ������� ���� �� 
������� � 	��� ������ (� ����). 

. !�"%*���1��  #!�'(�+� � ��
��� �	����� ����� (�������) 
������!�: 

I. �������/��
����� (��$���
�����) �����
��  
II.  �������/�������	��-���������� �����
�� 

III.  )������ �����
�� 
0��� ������ – 

�$�!�� 
#!�'(�+� 

������� -������ #���
� +������ ��"%*���1�� 
#!�'(�+� 

������� 
-������ 

/70%/ 
#���
� 
/60%/ 

+������ 
/50%/ 

VI ���� 10 7,0 6,0 5,0 
III ���� 3    

V ���� 8 5,6 4,8 4,0 
IV���� 6 4,2 3,6 3,0 

II ���� 2    
III ��� 4 2,8 2,4 2,0 
II ���� 3 2,1 1,8 1,5 

I ���� 1    
I  ���� 2 1,4 1,2 1,0 

. �	����� �� � ������ ���
� ��� ���� �� 6 ����� 
������!�, �����$��� ���� ������ �� 
������� �� 2 ����. 

. �	����� �� �������, ����
� � ������ �� �����
������� �������� 
� ������� ��
������� � 

�������� ������ ���� � �������� ���
��� 
������!�, ����,��� �� �� ������ �� ����� ���� ���� 
����� �� ��������� ����. 

. �	����� �� � ������ ���
� ��� ���� ��
��� ����� 
������!�, �������	�� ���� ������ �� 
���!��� �� 10%, ��� ��� 
�� �����, �� �������  10% �
�. . ����������� ���
�����, ��� ��
��� 
���� ��� ����� 
������!�, ���� ������ �� ���!��� �� 20%, � ��� ��� ���� ����� ���� 
������!�, 
���� ������ �� ���!��� �� 40% �� �������	��� ����� ������. 

 0����� �� ������ �����, � ������ ������ ����. .���� �� ������� ���� ������ ���� �� 
�����,� ����	
�
 ���� ���� �� ����� ������!�. 

4. ��#(�&�-(� '%�-�(�(� 
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�� �	����� �� ��� !�"#$�3 #!�'(�+� – ������ ��	�
	�� (������ % � 1) 

�� �$�!��  
#!�'(�+� 

�%���'� �-���'� /70%/ ��*%(� /60%/ �����'� /50%/ 

I 
�
�
�


�
 

 I
 


�
	
�
�
�
�
�
 

II
 


�
	
�
�
�
�
�
 

I 
�
�
�


�
 

 I
 


�
	
�
�
�
�
�
 

II
 


�
	
�
�
�
�
�
 

I 
�
�
�


�
 

 I
 


�
	
�
�
�
�
�
 

II
 


�
	
�
�
�
�
�
 

I 
�
�
�


�
 

 I
 


�
	
�
�
�
�
�
 

II
 


�
	
�
�
�
�
�
 

1. VI ���� 45 40 30 31,5 28,0 21,0 27,0 24,0 18,0 22,5 20,0 15,0 
2. V ���� 40 30 25 28,0 21,0 17,5 24,0 18,0 15,0 20,0 15,0 12,5 
3. IV ���� 30 25 20 21,0 17,5 14,0 18,0 15,0 12,0 15,0 12,5 10,0 
4. III���� 25 20 15 17,5 14,0 10,5 15,0 12,0 9,0 12,5 10,0 7,5 
5. II ���� 20 15 10 14,0 10,5 7,0 12,0 9,0 6,0 10,0 7,5 5,0 
6. I ���� 15 10 7 10,5 7,0 4,9 9,0 6,0 4,2 7,5 5,0 3,5 
�������� 
�
�	� 
������ ����� � 
���	��
� 
(�������-�������) 

+  5 )�*�+� 

 

. �	����� �� � ������ ���
� ��� ���� �� 6 ����� 
������!�, �����$��� ���� ������ �� 
������� �� 10 ������. 

“ . �	����� �� �������, ����
� � ������ �� �����
������� �������� 
� ������� ��
������� � 

�������� ������ ���� � �������� ���
��� 
������!�, ����,��� �� �� ������ �� ����� ���� ���� 
��
����
�  ����	
�
� �� ��������� ����. 

. �	����� �� � ������ ���
� ��� ���� ��
��� ����� 
������!�, �����$��� ���� ������ �� 
���!��� �� 10%, ��� ��� 
�� �����, �� �������  10 % �
�.  

 0����� �� ������ �����, � ������ ������ ����. �� ������!� �	��� ����� �� ������� ���� 
������ (���� �����,� ����	
�
) ���� ���� �� ����� ������!�. 

�&+�%7�&: ��*-"- #% #� � !� "%*��  �#+�"%�� (�(-�� �� #+�$% $�(%&�'�"% 

- �� �	����� �� ��� !�"#$�3 #!�'(�+� – �	��������� ��	�
	��  (������ % � 1) 

�

� 

��"%*��

�1��  
#!�'(�+

� 

�%���'� �-���'� /70%/ ��*%(� /60%/ �����'� /50%/ 

5
 �

 �
�
�
�
 

�
�
�
�
,
�
 

3
-4

 
�
�
�
�
,
�
 

1
-2

  
%
�
�
�
,
�
 

5
 �

 �
�
�
�
 

�
�
�
�
,
�
 

3
-4

 
�
�
�
�
,
�
 

1
-2

  
�
�
�
�
,
�
 

5
 �

 �
�
�
�
 

�
�
�
�
,
�
 

3
-4

 
�
�
�
�
,
�
 

1
-2

  
�
�
�
�
,
�
 

5
 �

 �
�
�
�
 

�
�
�
�
,
�
 

3
-4

 
�
�
�
�
,
�
 

1
-2

  
�
�
�
�
,
�
 

1. III ���� 9 6 3          
2. II ���� 6 4 2          
3. I ���� 3 2 1          
%���,� �� 
7+, �+, �' 
(�������-
�������) 

+  5 )�*�+� 
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. �	����� �� � ����������� ���
����� ��� ���� ��� ����� 
������!�, ���� ������ �� 
���!��� �� 20%, � ��� ��� ���� ����� ���� 
������!�, ���� ������ �� ���!��� �� 40% �� 
�������	��� ����� ������. 

 0����� �� ������ �����, � ������ ������ ����. �� ������!� �	��� ����� �� ������� ���� 
������ (���� �����,� ����	
�
) ���� ���� �� ����� ������!�. 

- �� �	����� �� �%��� !�"#$�3 #!�'(�+� – ������ ��	�
	�� (������ % � 1) 

�� �$�!��  
#!�'(�+� 

�%���'� �-���'� /70%/ ��*%(� /60%/ �����'� /50%/ 

I 
�
�
�


�
 

 I
 


�
	
�
�
�
�
�
 

II
 


�
	
�
�
�
�
�
 

 I
 �
�
�


�
 

 I
 


�
	
�
�
�
�
�
 

II
 


�
	
�
�
�
�
�
 

I 
�
�
�


�
 

I 

�
	
�
�
�
�
�
 

II
 


�
	
�
�
�
�
�
 

I 
�
�
�


�
 

I 

�
	
�
�
�
�
�
 

II
 


�
	
�
�
�
�
�
 

1. VI ���� 30 25 20 21,0 17,5 14,0 18,0 15,0 12,0 15,0 12,5 10,0 
2. V ���� 25 20 15 17,5 14,0 10,5 15,0 12,0 9,0 12,5 10,0 7,5 
3. IV ���� 20 15 10 14,0 10,5 7,0 12,0 9,0 6,0 10,0 7,5 5,0 
4. III ���� 15 10 8 10,5 7,0 5,6 9,0 6,0 4,8 7,5 5,0 4,0 
5. II ���� 10 8 6 7,0 5,6 4,2 6,0 4,8 3,6 5,0 4,0 3,0 
6. I ���� 8 6 5 5,6 4,2 3,5 4,8 3,6 3,0 4,0 3,0 2,5 
�������� 
�
�	� 
������ ����� � 
���	��
� 
(�������-
�������) 

+ 5 )�*�+� 

 

. �	����� �� � ������ ���
� ��� ���� �
 ����� 
������!�, �����$��� ���� ������ �� 
���!��� �� 10%, ��� ��� ��
��� �����, �� �������  10 % �
�.  

 0����� �� ������ �����, � ������ ������ ����. �� ������!� �	��� ����� �� ������� ���� 
������ (���� �����,� ����	
�
) ���� ���� �� ����� ������!�. 

- �� �	����� �� �%��� !�"#$�3 #!�'(�+� – �	��������� ��	�
	��  (������ % � 1) 

�� ��"%*���1�� 
#!�'(�+� 

�%���'� �-���'� /70%/ ��*%(� /60%/ �����'� /50%/ 

5
 �

 �
�
�
�
 

�
�
�
�
,
�
 

3
-4

 
�
�
�
�
,
�
 

1
-2

  
�
�
�
�
,
�
 

5
 �

 �
�
�
�
 

�
�
�
�
,
�
 

3
-4

 
�
�
�
�
,
�
 

1
-2

  
�
�
�
�
,
�
 

5
 �

 �
�
�
�
 

�
�
�
�
,
�
 

3
-4

 
�
�
�
�
,
�
 

1
-2

  
�
�
�
�
,
�
 

5
 �

 �
�
�
�
 

�
�
�
�
,
�
 

3
-4

 
�
�
�
�
,
�
 

1
-2

  
�
�
�
�
,
�
 

1. III ���� 
6 4 3          

2. II ���� 
4 3 2          

3. II ���� 2 1,5 1          
%���,� �� 7+, 
�+, �' (�������-
�������) 

+ 5 )�*�+� 
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. �	����� �� � ����������� ���
����� ��� ���� ��� ����� 
������!�, ���� ������ �� 
���!��� �� 20%, � ��� ��� ���� ����� ���� 
������!�, ���� ������ �� ���!��� �� 40% �� 
�������	��� ����� ������. 

 0����� �� ������ �����, � ������ ������ ����. �� ������!� �	��� ����� �� ������� ���� 
������ (���� �����,� ����	
�
) ���� ���� �� ����� ������!�. 

5. �'�" (�$ �1�'#$�3 %$�!� - '%*�+��  #�#(% - (�$ �1%2� 

$�����   !����	� ����	� !����� 	����� ���� �� ������� 

1. �7�'��'   20 � ���� �.  - 

2. -.�'��'   (17) 18-20  �	�$� �������, ���� 

3. #&)7/'   (15) 16-17  �	�$� ������� 

4. +'��'�'   �� 14 (15) �.  �	�$� ������, �������, �	�
���� 

 

�� �'�" %$�!� ��*�+� 

1. 5 �  ���� ����� 10 
2 4 ����� 8 
3. 3 ����� 6 
4. 2 ����� 4 
5. 1 ����� 3 

  

�� ����$���!� ����� ������ �� ���� ���
������ �������� �� ��� % � 1 ����. 

6. �'�" ��&�4�+���3 #('-12�$� #� �*%$+�(��  �)'���+�2%  

/���	� ������!�: 

�� �'�" ('%�%'� ��*�+� 

1. 3 � ���� ���	��� 10 
2 2 ���	��� 5 
3. 1 ���	�� 2 

 
�&+�%7�&: ��*-"- #% #� � ('%�%'� $�"� � �"- �+�2% - #$��*- #� �$���  � #!�'(- � 
�� %�$��(-'�  � #!�'(#$�  �+�2� � ����#(�'#(+� � ��*��% � #!�'(�. 
 

���� 11. 

 �� ������ ���� ����	����, ��
����������� ���
���  ������!� (�	�����) ���� �� ������ 
�����!�, �� ���
�� ������ "����������� 	��� �� ������� ������. 

������ 	������ 
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���� 12. 

 ����� ������ � �����+����	����  ���$���  ��
����� ����, �� ����� �� ���� �� +����	��� 
� �������. 

���� 13. 

 �
��!�� �� ����� ���� ����	���� ���
��� �� ���� +����	��� � ��
����������� ���
���  
������!� (�	�����) �� ��	��
� 
����������� ���
� ��
��� ��	��� ������
� („�	������ 
�	����� ��
��� ��	��� ������
�“ ��. 6/2013) 

             ���� +����	��� �
�� �� ����� ����� ������!�.         

 

0���: 66-3/2013-01-4 
��	��� ������
� 
 

�+4/'��#� �787 �+4/'�7 �73'#� ��&)'4/7 
 
 

                                                                                                                          +���������  
                                                                                                                ��
��� ��	��� ������
� 
 
                                                                                                                       )����� %�	��,�.�. 
 

                                                                                             

SADR@AJ:

1. Odluka o finansirawu programa za fudbalske klubove koji se takmi~e u okru`nom, me|uop{tinskom i
op{tinskom rangu takmi~ewa, fudbalskih klubova ({kole fudbala) koji se ne takmi~e u seniorskoj
konkurenciji i ostalih sportskih klubova ~ije sedi{te nije u V. Gradi{tu, po javnom pozivu ........................ 1
2. Odluka o finansirawu programa za funkcionisawe sportskog saveza i ostalih oblika stru~nih
udru`ivawa, po javnom pozivu ............................................................................................................................................ 2
3. Odluka o finansirawu programa za sportske klubove koji se takmi~e u konkurenciji veterana, po javnom
pozivu ........................................................................................................................................................................................ 2
4. Odluka o finansirawu/sufinansirawu sportskih udru`ewa (klubova) u oblasti takmi~arskog sporta, po
izvr{enoj kategorizaciji ..................................................................................................................................................... 2
5. Odluka o izboru programa udru`ewa gra|ana koji se finansiraju iz buxeta op{tine Veliko Gradi{te za
2013. godinu .............................................................................................................................................................................. 3
6. Odluka o izboru programa i dodeli sredstava javnim ustanovama koje se finansiraju iz buxea op{tine
Veliko Gradi{te za 2013. god. za realizaciju manifestacija ...................................................................................... 5
7. Pravilnik o kategorizaciji sportskih udru`ewa (klubova) iz oblasti takmi~arskog sporta op{tine
Veliko Gradi{te .................................................................................................................................................................... 6

Izdava~: Skup{tina op{tine Veliko Gradi{te - Redakcija: Odeqewe za op{tu upravu i javne slu`be Op{tinske
uprave - tira`: 30 komada - {tampa: Biro Press, V. Gradi{te


