
Република Србија 
Општина Велико Градиште 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 400-29/2022-01-2 
Дана: 18.04.2022. 
Велико Градиште 
 
У складу са одредбама Закона  о буџетском систему као и упуства за праћење и извештавање о учинку програма, 
Председник општине доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ПРАЋЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА   ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ 

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА И ИЗРАДЕ БУЏЕТА  
 

Члан 1. 
Формира се радна група за послове праћења, извештавања и анализирања информација о учинку појединачних 
програма   и израде Нацрта Одлуке о буџету. 

Члан 2. 
Задатак радне групе је да израђује збирни извештај о учинку, доставља руководиоцу на разматрање и указује на 
евентуална одступања  у спровођењу програма, програмских активности и пројеката у односу на план. 
Други задатак ове радне групе је да  изради нацрт Одлуке о буџету. 

Члан 3. 
За чланове радне групе именују се: 
1. Јелена Пантић, координатор групе, 
2.Тања Миленковић, аналитичар за све програме, 
3.Марко Стокић, менаџер за све програме, 
4.Слађан Марковић, менаџер за програме Председника општине, Скупштине,Општинске управе и Општинског јавног 
правобранилаштва. 
5.Дајана Стојановић, за менаџера за програме туризма и спорта, 
6.Милан Митић, за менаџера за програме  предшколског  образовања и центра за социјални рад, 
7. Саша Бранковић, за менаџера за програме спорта, развоја пољопривреде и заштите животне средине, 
8. Јасмина Штрбац, за менаџера за ЛЕР, урбанизам, просторно планирање и путну инфраструктуру и за програме 
комуналне делатности, 
9.Сузана Ђорђевић, за менаџера за социјалну, дечију  и здравствену заштиту и за програме образовања, 
10.Милена Димитријевић, за менаџера за програме културе 
11. Горан Младеновић, за менаџера за програме привреде. 
12. Санела Журкић Коцмановић, административни послови за потребе рада радне групе и 
13. Тамара Марић, правни послови за потребе радне групе. 

Члан 4. 
Решење ступа на снагу даном доношења чиме престаје да важи решење број 400-61/2021-01-3 од 25.10.2021.године 

 
О б р а з л о ж е њ е 

У складу са одредбама Закона о буџетском систему (Сл.гласник Рс број 54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,-испр108/2013,142/2014,68/2015 
др.закон103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) као и упутствима за праћење и 
извештавање о учинку програма и својим овлашћењима Статута општине Велико Градиште (Сл.гласник општине 
Велико Градиште, број 2/2019), Председник општине донео је Решење којим се формира радна група за послове 
праћења, извештавања и анализирања информација о учинку појединачних програма као и израде буџета. 
Задатак радне групе је да израђује збирни изивештај о учинку, доставља руководиоцу на разматрање и указује на 
евентуална одступања у спровођењу програма, програмских активности и пројеката у односу на план. 
Други задатак је да изради радни нацрт Одлуке о буџету са пратећом документацијом, укључујући при томе и све 
припремне радње потребне за његову реализацију. 
Самим тим у вези напред изнетогПредсеник општине донео је Решење као у диспозитиву. 
Поука о правном средству: Против предметног Решења се може изјавити жалба у року од 15 дана од дана  пријема 
овог Решења Општинском већу  општине Велико Градиште, преко овог органа, прописно таксирана. 
 
         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
        
         Драган Милић, с.р. 


