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ДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦА
Предмет: Упутство за припрему предлога трећег ребаланса финансијских
планова директних и индиректних корисника буџета града Суботица за 2016.
годину
На основу члана 47 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број
54/09,73/10,101/10,93/12,62/13,63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15)
достављамо Вам Упутство за припрему ребаланса финансијских планова директних и
индиректних корисника буџета града Суботица за 2016. годину.
Разлог за доношење ребаланса буџета је Измена и допуне Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), усвојене крајем
2015. године која прописује измену дефиниције индиректних буџетских корисника
којом се јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти
изостављају из дефиниције индиректних буџетских корисника. Ова промена системског
Закона којим је уређена припрема и извршавање буџета, подразумева обавезу
другачијег организационог уређења положаја наведених организационих облика, уз
истовремену обавезу израде ребаланса буџета јединица локалне самоуправе. Рок који
прописује Закон је 1. децембар 2016. године.
На 5. Седници Скупштине града Суботица, одржане 20.октобра 2016. године, у
циљу примене одредаба закона, донете су одлуке које прописују нова организациона
решења у складу са којима је потребно израдити ребаланс буџета града за текућу
годину и то: Одлука о изменема Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину,
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Суботица, Одлука о
оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и
становање“ Суботица и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа
„Привредно-технолошки паркови“ Суботица.
Приходи и примања буџета
На основу анализе динамике остварења текућих прихода и примања у току
текуће године, не предвиђају се измене приходовне стране буџета града Суботица.

Текући расходи
Полазећи од одобрене масе средстава и одобрених апропријација Одлуком о
буџету града Суботица за 2016. годину, директни и индиректни корисници буџета града
треба да сачине предлоге ребаланса финансијских планова, узимајући у обзир
организационе измене у расподели послова и задатака. На основу донетих одлука
Скупштине града Суботица потребно је прерасподелити буџетска средства према
новонасталој организацији, водећи рачуна о томе да се обезбеди функционисање
локалне самоуправе до краја године.
Директни и индиректни корисници буџета града Суботице обавезни су да
приликом израде ребаланса финансијских планова за 2016. годину искажу расходе и
издатке према јединственој буџетској класификацији односно програмској,
функционалној и економској класификацији
и класификацији према изворима
финансирања.
У складу са предложеним ребалансом финансијских планова за 2016. годину,
буџетски корисници треба да преиспитају предложене финансијске планове за израду
буџета града за 2017. годину и да у складу са тим доставе измене својих финансијских
планова како би се могло наставити са израдом Нацрта Одлуке о буџету града
Суботица за 2017. годину.
Напомињемо да је потребно доставити само оне програмске активности и пројекте
за које се предлаже измена и то на обрасцима који су у прилогу упутства (упутство и
табеле можете преузети на сајту www.subotica.rs)
Капитални издаци
Корисници су обавезни доставити предлоге ребаланса плана капиталних
издатака, по приоритетима, према табелама у прилогу овог упутства (упутство и
табеле можете преузети на сајту www.subotica.rs)
Динамика и рокови за доставу предлога финансијских планова
Упутство се доставља директним и индиректним корисницима путем
Секретаријата Градске управе. Секретаријати су у обавези да упутство са
одговарајућим обрасцима доставе индиректним корисницима у својој надлежности по
функционалној класификацији. Индиректни корисници су дужни најкасније до
26.10.2016. године да доставе предлоге ребаланса финансијских планова за 2016.
годину надлежном Секратаријату, поступајући по овом Упутству. Надлежни
Секретаријати ће обрадити захтеве и уз предлог са пратећом документацијом доставити
Секретаријату за финансије најкасније до 28.10.2016. године.
Секретаријати Градске управе одговорни су за благовремено достављање овог
упутства индиректним корисницима буџетских средстава у њиховој надлежности, као и
за прикупљање предлога ребаланса финансијских планова индиректних корисника
буџетских средстава, и њихово обједињавање. Тако обједињени финансијски планови
свих индиректних корисника буџетских средстава обавезно се достављају у наведеном
року.
Индиректни корисник буџетских средстава од кога стручна служба у органу
управе надлежном за финансије непосредно тражи податке из овог упутства, одговоран
је за његово достављање тој служби у прописаном року.
Приликом попуњавања захтева ОБАВЕЗНО СЕ планирају и расходи који се
финансирају из сопствених прихода индиректних корисника. Расходи који свој извор
финансирања проналазе у средствима из буџета других нивоа власти не уносе се у
табеле.

Све табеле морају се доставити у штампаном и у електронском облику. Штампане
табеле морају имати печат и потпис одговорног лица корисника буџетских средстава.
Упутство и табеле можете преузети на сајту www.subotica.rs из Упутства за
припрему другог ребаланса.
Приликом попуњавања образаца за програмски буџет молимо кориснике да
попуне и „Sheet“ Програм и „Sheet“ Програмска активност и „Sheet“ Пројекат.
Испуњене формуларе са писменим образложењем директни корисници достављају
на маил gufinansije@subotica.rs
Секретар Секретаријата за финансије
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