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КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЛА 

 

Предмет: Упутство за припрему Нацрта Одлуке о ребалансу буџета општине 

                 Кула за 2013. годину 

 

Поштовани, 

 

 Обавештавамо Вас да је у току припрема Нацрта Одлуке о ребалансу буџета 

општине Кула за 2013. годину. 

 Циљ ребаланса буџета општине Кула је усклађивање структуре планираних 

расхода у финансијским плановима корисника,  у постојећим оквирима. 

  Дана 01.04.2013 године ступио на снагу Закон о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012). Чланом 4 овог 

Закона, регулисано је да се, уговором између јавног сектора и привредних субјеката, не 

може предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у 

том уговорном односу јавни сектор дужник. Због тога, у наредном периоду треба 

преузимати само оне обавезе које су неопходне за несметано функционисање корисника, 

односно оне обавезе које се могу измирити у складу са чланом 4 поменутог Закона. 

 Предлог финансијског плана, корисници треба да доставе у писаном облику, са 

образложењем. Поменути предлог мора садржати процену финансијских потреба 

корисника и мора да садржи  изворе средстава (буџет општине, сопствени приходи, 

приходи од других нивоа власти). 

 Предлог финансијског плана треба да се састоји из: 

- прегледа плана прихода и примања  

- захтева за текуће издатке 

- захтева за додатна средства 

- захтева за основна средства 

- прегледа капиталних пројеката  

Преглед плана прихода и примања треба да садржи приходе из буџета и додатне 

приходе корисника буџетских средстава, односно приходе који се остварују из додатних 

активности. У складу са Законом о буџетском систему, услов за коришћење остварених 

сопствених прихода за одређену намену, биће расход планиран у буџету. 

Захтев за текуће издатке треба да садржи расходе за несметано функционисање, 

плате, материјалне трошкове без капиталних издатака и опреме. 

Захтев за додатна средства пружа кориснику буџетских средстава могућност да 

тражи недостајућа средства за финансирање текућих активности, која се по процени 

корисника не могу подмирити из предложеног обима средстава у 2013 години, као и нових 

активности и услуга по приоритетима.  

Захтев за основна средства корисник буџетских средстава доставља за набавку 

опреме, средства за капиталне пројекте започете у предходним годинама као и нове 

капиталне пројекте. 

Преглед капиталних пројеката се планира за период од три године и односи се на 

изградњу (куповину) зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од 

интереса за локалну самоуправу, унапређење односно капитално одржавање постојећих 

зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од интереса за локалну 

самоуправу, обезбеђивање земљишта, пројектно планирање, набавку опреме и машина 



чији је век трајања односно коришћења дужи од пет година Приликом планирања 

средстава за капиталне пројекте за три године, потребно је поред средстава из буџета 

локалне самоуправе, укључити и средства пројектних зајмова (донације, средства буџета 

Републике Србије итд.) намењена за њихову реализацију само у износу за који се 

процењује да ће бити повучен у тој години, имајући у виду статус пројектног зајма, 

уговором дефинисане рокове, услове и динамику повлачења средстава итд.  

Поменути финансијски план треба да буде достављен на прописаним обрасцима, 

који су доступни на званичном сајту општине Кула: www.kula.rs. 

Рок за доставу тражених података је 30. април 2013. године. 

Образложене предлоге финансијских планова за 2013. годину доставите на 

писарницу Општинске управе Кула, ул Лењинова 11, од 7,30 до 14,30 часова, са позивом 

на број 012-400-16/2013 и у електронској форми на е-mail адресу: finansije@so-kula.com. 

 Особе за контакт: Флора Берко-Мештер, шеф одсека за буџет, телефон 025/751-152 

и Горан Крупљанин, шеф одсека за финансијске послове при Одељењу за друштвене 

делатности, тел. 025/751-187. 

 

С поштовањем, 

 

 

 

     

     Руководилац одељења за финансије и привреду 

                      Владимир Ћовин  

  

 

http://www.kula.rs/

