
 

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, 49/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон), 

Општинско веће општине Велико Градиште,  на 75. седници одржаној дана 01.02.2023.године 

доноси: 

 

ИНСТРУКЦИЈУ 
 

о садржини захтева за одобрење средстава из текуће буџетске резерве 

 

Овом инструкцијом ближе се уређује начин попуњавања захтева за одобрење средстава 

из текуће буџетске резерве. 

Одобрена средства по основу донетог решења о употреби средстава текуће буџетске 

резерве представљају повећање aпропријациje директног односно индиректног корисника и 

исказују се на контима по намени за коју су средства опредељена. Одобрењем коришћења 

текуће буџетске резерве директном односио индиректном кориснику буџетских средстава мења 

се план аnропријација у буџету и финансијском плану ових корисника. Индиректни корисници 

буџетских средстава у обавези су да приликом извештавања о извршењу финансијскоr плана у 

истом искажу реализацију средстава која су одобрена из текуће буuетске резерве. Директни 

корисници буџетских средстава извештај о коришћењу текуће буџетске резерве дају у оквиру 

извештаја о извршењу буџета. 

У захтеву је потребно навести који износ средстава се потражује из текуће буџетске 

резерве и која планирана апропријација није довољна или није планирана у буџету (на трећем 

нивоу економске класификацијс) односно финансијском nлану (на четвртом нивоу економске 

класификације) за реализацију одређене активности (коју је потребно описати). У наставку је 

потребно образложити како предметна активност утиче на програм пословања/рада у буџетској 

години (шта се добија уколико се она спроведе односно шта се губи ако се иста не спроведе). 

Саставни део ове Инструкције је и модел захтева за коришћење средстава текуће буџетске 

резерве. 

У захтеву за коришћење средстава текуће буџетске резерве потребно је навести шта се 

доставља у прилогу 

 

 

Број: 401-38/2023-01-4 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                     ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

                                                                                              Драган Милић,с.р. 



   
 

 

 

 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ  

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за одобравање средстава из текуће буџетске резерве 

 

 

НАЗИВ ПОДОСИОЦА ЗАХТЕВА_________________________________________________ 

 

Поштовани, 

Молимо вас да нам из средстава текуће буџетске резерве одобрите средства  у износу 

од_________ динара на име недостајућих средстава за реализацију 

______________________________________(НАВЕДИТЕ РАЗЛОГ/СВРХУ/НАМЕНУ) 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

 

 

Тражена средства је потребно увећати у оквиру: 

          -   Раздео_______________ 

         -    Програм __________________ 

         -    Програмска активност/ пројекат_________________ 

         -    Позиција_________ 

         -    Функционална класификација _____________ 

         -    Економскa класификацијa ____________ (на четвртом нивоу) 

          

       ПРИЛОГ: 

- Обрачун 

- Предрачун 

- __________ 

потпис 

(Овлашћено лице подносиоца захтева) 

МЕМОРАНДУМ/ПОДАЦИ 

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

МОДЕЛ 


