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Предмет: Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и
индиректних корисника буџета о општине Мали Зворник за 2020. годину
На основу члана 40, 41, 47 и 63 Закона о буџетском систему („Сл. глсник РС“ број: 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012/ 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) достављамо Вам упутство
за припрему ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета
општине Мали Зворник за 2020. годину.
Инструкције за израду предлога ребаланса буџета за 2020. годину
Полазећи од одобрених апропријација Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2020.
годину, директни и индиректни корисници буџета општине треба да сачине предлоге
ребаланса финансијких планова водећи рачуна о реалној процени финансијких потреба и
извора средстава из којих ће се ове потребе финансирати.
Неопходно је да сви буџетски корисници сагледају све сегменте потрошње на којима се
може извршити рационализација или постићи уштеда.
Изузетно, дирекни и индирекни корисници буџета општине Мали Зворник могу поднети
захтев за додатна средства, уколико се створила потреба применом нових и измењених
закона и других аката. Обавеза корисника је да се кроз писмено образложење изнесу
оправдани разлози за планирање додатних средстава, правни основ постојаности потребе.
Напомињемо да је у изради предлога ребаланса финансијких планова обавеза корисника
буџета општине Мали Зворник да се придржавају Упутства за припрему Одлуке о буџету
локалне власти за 2020 годину и пројекције за 2021 и 2022. годину које је доставило
Министарство финансија.
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 и субвенција, министар
може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије,
до момента док се Одлука о буџету не суклади са Упутством.
Упутство и табелу можете преузети на сајту општине: www.malizvornik.rs .

Уколико имате потребу само за неком ситном изменом, која не ремети постављене циљеве
у документацији достављеној приликом израде Одлуке о буџету за 2020. годину довољно је
да исту доставите у слободној форми.
Финансијски планови са образложењем морају се доставити у штампаном и електронском
облику.
Предлог ребаланса својих финанисјких планова доставите у електронском облику на
адресу: jevtic.milan@malizvornik.rs, а у штампаном облику на писарницу Општинске управе
најкасније до 14.04.2020. године.
За све додатне информације можете се обратити Одељењеу за финансије општу управу и
друштвене делатности на телефон: 015/472-861
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