
 1 

 

  На основу  чл. 61 и 69 Закона о буџетском систему (Слжбени гласник РС бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и на основу 

члана 25. Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022.годину 

               Општинско веће,  на 71. седници одржаној дана 06.12.2022.године доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О   КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2022.годину, 

раздео 5. функционална класификација 110. Економска квалификација 499121 текућа 

резерва позиција 196. 

1. 

   О д о б р а в а   с е 

Износ од 650.000,00 динара на основу захтева Начелника општинске управе општине 

Велико Градиште из В.Градишта. 

2. 

Средства из тачке 1. ове Одлуке унети у буџет и извршити потребна књижења. 

 

                                                                         3. 

 О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за финансије. Наведена средства 

увећати на позицији Општинске управе у буџету општине Велико Градиште а иста ће се 

преносити на основу достављене финансијске документације.  

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

     О б р а з л о ж е њ е 

 Новац је потребан ради реализације пројекта асфалтирања као и исплате 

новогодишњих поклон пакетића за децу запослених и исплату отпремнине. 

Средства из тачке 1 ове Одлуке за износ од 200.000,00 распоређују се у оквиру 

Раздела 4,  програмска активност 0701-0002, функционална класификација 451: позиција 61 

ек. кл. 511300 Капитално одржавање зграда и објеката. 

Износ од 120.000,00 распоређује се у оквиру Раздела 4,  програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130: позиција 33 ек. кл. 413100 накнаде у натури. 

Износ од 30.000,00 распоређује се у оквиру Раздела 4,  програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130: позиција 34 ек. кл. 414300 Отпремнине и помоћи. 

Износ од 300.000,00 распоређује се у оквиру Раздела 4,  програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130: позиција 39 ек. кл. 423600 Услуге домаћинства и 

угоститељства. 

 

Број: 401-476/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    

 

                                                                                                                                   

                                                                              Драган Милић,с.р. 


