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Предмет: Упутство за пипрему предлога финансијских планова директних и
индиректних
корисника буџета општине Ћићевац за 2015. годину.

На основу члана 63 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14) достављамо Вам Упутство
за припрему ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета
општине Ћићевац за 2015. годину.
На основу исказаних потреба директних и индиректних корисника буџета општине
Ћићевац да се у оквиру структуре расхода и издатака изврше измене , предлаже се
доношење измена и допуна Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2015. годину.

Инструкције за израду предлога ребаланса буџета за 2015. годину
Полазећи од одобрених апропријација Одлуком о првом ребалансу буџета општине
Ћићевац за 2015. годину , директни и индиректни корисници буџета општине треба да
сачине предлоге ребаланса финансијских планова водећи рачуна о реалној процени
финансијских потреба и извора средстава из којих ће се ове потребе финансирати.
Предлози ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника
буџета не могу прелазити одобрену масу средстава која је корисницима буџета утврђена
Одлуком о буџету општине Ћићевац за 2015. годину.
Изузетно директни и индиректни корисници буџета општине Ћићевац могу
поднети захтеве за додатна средства , уколико се створила потреба применом нових или
измењених закона и других прописа . Обавеза корисника средстава буџета општине
Ћићевац је да се кроз писмено образложење изнесу оправдани разлози за планирање
додатних средстава , правни основ постојаности потребе, ефекти које ће активности
произвести у наредном периоду .
Напомињемо да је и у изради предлога ребаланса финансијских планова , обавеза
корисника буџета општине Ћићевац да се придржавају смерница из Упутства за припрему

Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину,
број 400-56/14-04 од 28.11.2014. године, и Упутства број 400-24/15-04 од 14.04.2015. која се
налазе на сајту општине Ћићевац.
Чланом 36а Закона о буџетском систему предвиђено је да уколико је Одлука о
буџету локалне власти супротна смерницама из Упутства у делу којим се локалној власти
дају смернице за планирање масе средстава за плате, броја запослених, групу конта 42коришћење услуга и роба и субвенција , министар може привремено обуставити пренос
трансферних средстава из буџета Републике Србије , до момента док се Одлука о буџету
не усклади са Упутством.
Предлоге ребаланса финансијских планова потребно је да доставите на прописаним
табелама и то:
Захтев за текуће издатке,
Захтев за основна средства,
Захтев за додатна средства,
Планирана маса средстава за плате,
Број запослених у 2015. години и
Капитални пројекти у периоду 2015-2017 година .
Све попуњене табеле са образложењем морају се доставити у штампаном облику ,
на писарници Општинске управе најкасније до 07.08.2015. године
Штампане табеле морају имати печат и потпис одговорног лица корисника буџетских
средстава.
За све додатне информације и упутства , можете се обратити Одељењу за привреду,
финансије, урбанизам и инспекцијске послове – Одсеку за финансије Општинске управе
Ћићевац .
Упутство објавити на сајту општине Ћићевац .
Шеф Одсека за финансије
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