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Предмет: Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних
корисника буџета општине Кула за 2018. годину
На основу члана 47 и 63 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др. Закони, 103/2015, 99/2016 и
113/2017) достављамо Вам Упутство за припрему ребаланса финансијских планова директних и индиректних
корисника буџета општине Кула за 2018. годину по скраћеној процедури.
Сви буџетски корисници су у обавези да до 07. августа 2018. године Одељењу за финансије и привреду
доставе предлоге за измену додељених апропријација у својим финансијским плановима, који поред
предлога за увећање апропријација обавезно морају садржати и предлог за смањење код других апропријација
у истом износу.
Изузетно, директни и индиректни корисници буџета општине Кула могу поднети захтеве за додатна средства
уколико се створила потреба применом нових односно измењених закона и дугих аката или због насталих
проблема на систему грејања у смислу одржавања. Посебно треба водити рачуна да стални трошкови буду
реално планирани.
Корисници буџета обавезни су да у образложењу предлога наведу очекивања у погледу сопствених прихода,
окончања судских спорова до краја године, нове уговоре, споразуме и друге правне акте који имају
финансијске импликације на буџет општине, а нису били наведени приликом припреме Буџета за 2018.
годину. Такође треба узети у обзир обавезе буџетских корисника према запосленима из важећих колективних
уговора по питању износа јубиларних награда и осталих примања запослених.
Предлог не мора да садржи образац предлога финансијског плана, већ образложење само оних апропријација
за које буџетски корисници сматрају да неће бити довољне до краја године и оних код којих предлажу
умањење, као и правне акте којима су преузете обавезе или повећани приходи, а нису били наведени
приликом припреме буџета за 2018. годину.
Корисници који неће вршити измене својих финансијских планова моле се да нас о томе писмено обавесте.
Предлоге ребаланса својих финансијских планова доставите у електронском облику на адресу:
finansije@kula.rs или iilin@kula.rs, као и у штампаном облику путем писарнице Општинске управе са
позивом на број: 012-400-28/2018 .
За све додатне информације и упутства, можете се обратити Одељењу за финансије и привреду Општинске
управе Кула – Одсек за буџет, тел.: 025/751-192 и 025/751-127.
С поштовањем,
Руководилац одељења
Илин Игор с.р.

