
На основу члана 31. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), као и чланова 10-

12. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (''Службени гласник општине 

Велико Градиште'' бр.7/19) и члана 70. Статута општине Велико Градиште (''Сл.гласник општине 

Велико Градиште'' бр.2/19), 

Општинско веће општине Велико Градиште је на својој 69. седници одржаној дана 10.11.2022.г., 

донело 

 

ЗАКЉУЧАК 

Нацрт Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023.годину се враћа Одељењу за 

финансије Општинске управе општине Велико Градиште, односно обрађивачу овог 

материјала,  да исти усклади са смерницама из измена/допуна Упутства за припрему Одлуке о 

буџету локане власти за 2023.годину са пројекцијама за 2024. и 2025.годину  које се очекују од 

стране Министарства финансија Републике Србије, као и да унесе прихваћене предлоге за 

финансирање достављене од стране грађана, а у складу са финансијским средствима. 

 

Образложење 

Општинско веће општине Велико Градиште је разматрало достављени нацрт Одлуке о буџету 

општине Велико Градиште за 2023.годину.  Констатује се да је нацрт поднет благовремено, у 

складу с буџетским календаром, прописаним за јединице локалне самоуправе (до 15.10.). 

Општинско веће након разматрања нацрта, по истом није могло да утврди предлог Нацрт Одлуке 

о буџету општине Велико Градиште за 2023.годину који би био упућен Скупштини општине 

Велико Градиште и исти је вратио Одељењу за финансије Општинске управе општине Велико 

Градиште, односно обрађивачу овог материјала,  да исти усклади са смерницама из 

измена/допуна Упутства за припрему Одлуке о буџету локане власти за 2023.годину са 

пројекцијама за 2024. и 2025.годину  које се очекују од стране Министарства финансија 

Републике Србије, као и да унесе прихваћене предлоге за финансирање достављене од стране 

грађана, а у складу са финансијским средствима. 

Након овакве дораде, односно усклађивања нацрта са смерницама издатим од стране 

републичких органа и пројектованим финансијским средствима као и јасно одређене 

финансијске масе по прихваћеним предлозима, Општинско веће ће бити у могућности да утврди 

предлог који би упутио Скупштини општине на усвајање. 
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