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Предмет: Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова 

директних и индиректних корисника буџета општине Велико Градиште за 2023.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, 72/2019, 149/2020 

и 118/2021) достављамо Вам упутство за припрему ребаланса финансијских планова 

директних и индиректних корисника буџета општине Велико Градиште за 2023.годину. 

 

Ревидирано Упутство од стране Министарства финансија где је наведено да се приходи 

увећавају за 13,3% стигло је након утврђивања Предлога Одлуке о буџету за 

2023.годину, и исто није примењено. 

На основу анализе остварења прихода и примања буџета општине Велико Градиште у 

2022.години, а имајући у виду да је почетак године, где је утврђено да су се на рачуну 

буџета 31.децембра налазила средства у износу од 103.285.996,00 динара од чега су 

само 63.755.000,00 динара распоређени Одлуком о буџету општине потребно је 

распоредити и разлику средстава код директних корисника. 

Са друге стране, имајући у виду  исказане потребе корисника буџета да се у оквиру 

структуре расхода и издатака изврше прерасподеле, предлаже се доношење измена и 

допуна Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023.годину. 

 

 

Инструкције за израду предлога ребаланса буџета за 

2023.годину 

 

Полазећи од одобрених апропријација Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 

2023.годину, директни и индиректни корисници буџета општине треба да сачине 

предлоге ребаланса финансијких планова водећи рачуна о реалној процени финансијких 

КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА 



потреба и извора средстава из којих ће се ове потребе финансирати. 

 

Предлози ребаланса финансијких планова индиректних и осталих корисника буџета не 

могу прелазити одобрену масу средстава која је корисницима буџета утврђена 

Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2023.годину. 

 

Изузетно, корисници буџета општине Велико Градиште могу поднети захтев за додатна 

средства, уколико се створила потреба применом нових и измењених закона и других 
аката, као и реалних потреба. Обавеза корисника 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, да утврди 

редослед приоритета и сл. 

 

Напомињемо да је у изради предлога ребаланса финансијких планова обавеза корисника 
буџета општине Велико Градиште да се придржавају Упутства за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2023. годину и пројекције за 2024 и 2025.годину које је доставило 

Министарство финансија. 

 

Потребно је да ускладите апропријације за економске класификације 411 и 412 са 
најновијим изменама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за 

обавезно социјално осигурање.  

 
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. 

 

Предлог финансијског плана састоји се из следећих делова: 

1. Обрасци за програмски буџет 

2. Захтев за додатна средства  (Обрасци за програмски буџет) 

3. Образложење финансијског плана 

4. Прилог 1 - преглед броја запослених (попуњавате само ако је било промена) 

5. Јубиларне награде и отпремнине (попуњавате само ако је било промена) 

 

Упутство и табелу можете преузети на сајту: www.velikogradiste.rs - у оквиру докумената – 

буџет, као и на БУЏЕТСКОМ ПОРТАЛУ. 

 

Све попуњене табеле са образложењем морају се доставити у штампаном облику и исте 

морају имати печат и потпис одговорног лица корисника буџетских средстава, као и 

прилоге за све за шта се средства траже тј прераспоређују. 

 

Предлог ребаланса својих финанисјких планова доставите у штампаном облику у Одељење 

за финансије, канцелрија број 18 најкасније до 13.01.2023.године. 

 

С поштовањем, 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

Јелена Пантић, с.р. 

http://www.velikogradiste.rs/


Тања Миленковић Јанковић, с.р.  


