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СВИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Предмет: Достава Упутства за припрему буџета Града Пожаревца за 2014. годину

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник
Републике Србије“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) достављамо
Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2014. годину.
Дописом број 03-40-1112/2013 од 01.08.2013. године, буџетским корисницима је
препоручено да обаве све неопходне припреме и отпочну са активностима потребним за израду
предлога финансијских планова за 2014. годину иако се касни са доношењем Фискалне стратегије
и Упутства за припрему буџета локалних власти за 2014. годину.
Влада Републике Србије и Министарство финансија још увек нису усвојили и доставили
наведена документа у законом прописаном року, тако да су основне смернице у овом Упутству
дате на основу члана 27е Закона о буџетском систему и Фискалне стратегије за 2013. са
пројекцијама за 2014. и 2015. годину. Директни корисници буџета су одговорни да упутство са
одговарајућим обрасцима доставе индиректним корисницима буџета у својој надлежности.
У циљу израде нацрта буџета Града Пожаревца сви буџетски корисници су дужни да у
складу са чланом 41. поменутог Закона, сачине предлог финансијског плана за 2014. годину и
наредне две фискалне године. Индиректни корисници достављају предлог финансијског плана
директном кориснику у чијој су надлежности, а директни корисници достављају предлог
финансијског плана Одсек за буџет и финансије.
Индиректни корисници буџетских средстава дужни су да предлоге својих финансијских
планова за 2014. годину доставе директном кориснику најкасније до 25.09.2013. године.
Директни буџетски корисници дужни су да своје предлоге финансијских планова доставе
Одсеку за буџет и финансије Градске управе града Пожаревца, најкасније до 01.10.2013. године,
како би се могли испоштовати рокови дефинисани чланом 31. Закона о буџетском систему.

Предлог финансијског плана буџетског корисника, треба претходно да буде одобрен од
стране надлежног органа управљања у складу са његовим Статутом.
Уколико Министарство финансија накнадно достави Упутство за припрему буџета локалних
власти за 2014. годину са смерницама које битно одступају од овог упутства, Одељење ће
благовремено доставити ревидирано упутство свим корисницима буџетских средстава.
Упутство са
www.pozarevac.rs.
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За све додатне информације можете се обратити на телефон 012/539-714 или 012/539-725.
П р и л о г: Упутство за припрему буџета
Града Пожаревца за 2014. годину
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