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А П А Т И Н

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ АПАТИН

Предмет: допис
Поштовани, овим путем Вас обавештавамо да су на сајту Општине Апатин http://www.soapatin.org/,
у одељку Локална самоуправа/буџет објављена документа за израду предлога Ваших финансијских
планова за 2018. годину.
Предлог финасијских планова корисника буџетских средстава треба да садржи следеће табеле:
1) Прилог 1 – План прихода и примања буџетског корисника за 2018., 2019. и 2020. годину, са
детаљним образложењем структуре других извора – објашњено на страни 7. Упутства за припрему буџета
општине Апатин за 2018. годину, са пројекцијама за 2019. и 2020. годину.
2) Прилог 2 - Табеле програмског буџета са програмима и програмским активностима и
евентуалним пројектима за сваког директног и индиректног корисника, са економским класификацијама
на четвороцифреном и међузбировима на троцифреном нивоу, са планом за 2018. и пројекцијама за 2019.
и 2020. годину, са детаљним образложењем планираних расхода и издатака.
3) Детаљно писано образложење за планирана средства која су већа од прописаних лимита
датих у глави V Упутства Упутства за припрему буџета општине Апатин за 2018. годину, са пројекцијама за
2019. и 2020. годину (стр. 6-8) у слободној форми
4) Прилог 3 - Комисије и уговори за оне кориснике који планирају расходе на класи 4 за
чланове комисија, радних тела или по уговорима.
5) Прилог 4 - Извештај о учинку програма за првих 6 месеци 2017. године
6) Преглед броја запослених и средстава за плате (Прилог 5) за све оне кориснике који
финансирају плате по било ком основу из буџета општине Апатин (директни корисници, индиректни
корисници, Центар за социјални рад, Дом здравља Апатин, Спортски савез општине Апатин, Црвени крст)
7) Преглед капиталних пројеката (Прилог 6) за оне кориснике који планирају издатке на класи
5 који ће бити у целости или делимично финансирани из буџета општине Апатин.
8) Податак о броју запослених код којих се не врши умањење преко економске класификације
465 и укупан износ средстава на годишњем нивоу који није могао бити умањен, у слободној форми.
Напомене:
Прилог 4 - Извештај о учинку програма за првих 6 месеци 2017. године - обавеза по последњим
изменама Закона о буџетском систему из децембра 2016. године. Наиме, полугодишњи извештај о учинку
садржи:
1. износе средстава планираних за реализацију у првих шест месеци текуће фискалне године
по програмима, програмским активностима и пројектима, износе средстава утрошених у

првих шест месеци, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и
пројектима,
2. преглед годишњих циљних вредности показатеља учинка, као и вредности показатеља
остварене у првих шест месеци у случајевима у којима је могуће и релевантно пратити
вредности на полугодишњм нивоу,
3. образложење спровођења програмских активности и пројекта у односу на постављене
циљеве и планирана, односно утрошена средства у првих шест месеци.
Корисници буџета су у обавези да доставе Образац за полугодишњи извештај о учинку програма
за првих шест месеци до 01. септембра, као прилог предлогу финансијског плана корисника корисника
буџета за наредну годину. На тај начин је омогућено да се одлука о расподели буџетских средстава за
наредну годину доноси и на основу постигнутих реузлтата и потрошње у текућем циклусу.
- Прилози 5 и 6 ће бити достављени када Министарство финансија објави Упутство за израду
буџета локалних власти за 2018. годину,
- За израду предлога финансијских планова, ове године користити само обрасце програмског
дела буџета, уместо образаца за текуће издатке, допунска и основна средства. Уколико у оквиру једне
програмске активности корисник има више функција, потребно је користити посебан образац за сваку
функцију.
- Рок до кога индиректни корисници и остали корисници треба да доставе своје предлоге
финансијских планова директном кориснику је 31.08. 2017. године.
Податке доставити Одсеку за трезор, у електронском на адресу: danijela.djukic@soapatin.org и
штампаном облику, са печатом и потписом функционера буџетског корисника.
За евентуална питања и нејасноће можете се обратити Бешир Бранислави (Одсек за трезор).
С поштовањем,

Руководилац Одељења за привреду и финансије

др Славољуб Штрбо
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