
 

 

На основу Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021.годину, а у складу са чланом 61. 

Закона о буџетском систему на предлог Одељења за финансије Општинско веће на 31. седници 

одржаној дана 01.10.2021. године, доноси следећу  

 

   ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ОКВИРУ БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

 

Овом Одлуком врши се прерасподела  буџетских средстава са позиције 35  у оквиру 

програмске активности 0602-0001, функционална класификација 130, економска класификација  

4212 (Стални трошкови) на позицију 67  у оквиру програмске активности 0701-5001 и 

функционалне  класификације 451 на конто 5113 (Зграде и грађевински објекти) у износу од 

500.000,00 динара.  

са позиције 37  у оквиру програмске активности 0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација  4235 (Услуге по уговору) на позицију 67  у оквиру програмске 

активности 0701-5001 и функционалне  класификације 451 на конто 5113 (Зграде и грађевински 

објекти) у износу од 500.000,00 динара. 

са позиције 37  у оквиру програмске активности 0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација  4236 (Услуге по уговору) на позицију 67  у оквиру програмске 

активности 0701-5001 и функционалне  класификације 451 на конто 5113 (Зграде и грађевински 

објекти) у износу од 200.000,00 динара. 

са позиције 37  у оквиру програмске активности 0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација  4237 (Услуге по уговору) на позицију 67  у оквиру програмске 

активности 0701-5001 и функционалне  класификације 451 на конто 5113 (Зграде и грађевински 

објекти) у износу од 200.000,00 динара. 

са позиције 42  у оквиру програмске активности 0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација  4822 (Порези обавезне таксе,пенали и камате) на позицију 67  у 

оквиру програмске активности 0701-5001 и функционалне  класификације 451 на конто 5113 

(Зграде и грађевински објекти) у износу од 9.900.000,00 динара. 

са позиције 43  у оквиру програмске активности 0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација  4831 (Новчане казне и пенали) на позицију 67  у оквиру програмске 

активности 0701-5001 и функционалне  класификације 451 на конто 5113 (Зграде и грађевински 

објекти) у износу од 500.000,00 динара. 

са позиције 44  у оквиру програмске активности 0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација  5113 (Зграде и грађевински објекти) на позицију 67  у оквиру 



програмске активности 0701-5001 и функционалне  класификације 451 на конто 5113 (Зграде и 

грађевински објекти) у износу од 1.500.000,00 динара. 

са позиције 48  у оквиру програмске активности 0602-0003, функционална класификација 130, 

економска класификација  6114 (Отплата главнице домаћим кредиторима) на позицију 67  у 

оквиру програмске активности 0701-5001 и функционалне  класификације 451 на конто 5113 

(Зграде и грађевински објекти) у износу од 4.000.000,00 динара. 

са позиције 89  у оквиру програмске активности 1102-0001, функционална класификација 640, 

економска класификација  5113 (Зграде и грађевински објекти) на позицију 67  у оквиру 

програмске активности 0701-5001 и функционалне  класификације 451 на конто 5113 (Зграде и 

грађевински објекти) у износу од 2.100.000,00 динара. 

 

Средства се односе на директног корисника буџета, Општинска управа општине Велико 

Градиште. 

     

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Промена поменутих апропријација је неопходна како би се поменута неутрошена средства 

преусмерила на асфалтирање улица. 

Број: 401-270/2021-01-4 

        Председник општинског већа 

                Драган Милић,с.р. 


