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         Република Србија 

          АП Војводина  

     ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

      ОПШТИНСКА УПРАВА 

         Број: 400-90/2018-01-IV 

30.  јул 2018. године 

         Војводе Путника 38 

             П л а н д и ш т е 

 

Индиректни корисници буџета општине Пландиште 

н/р Председницима и директорима 

 

ПРЕДМЕТ:  Упутство за припрему нацрта буџета за 2019. годину са пројекцијама за 

2020. и 2021. годину 

 

     У складу са чланом 31. („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 

73/2010,101/2010,101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013, 142/14 и 68/15 – др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/2017) орган надлежан за финансије Општинске управе дужнан је да до 1. 

августа текуће године достави упутство за припрему буџета за 2019. и наредне две године 

својим корисницима, па у складу са тим роком достављамо вам овај допис.  

На основу чл. 36а  Закона о буџетском  систему, Министарство финансија  

доставља локалној власти Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. 

годину и пројекцију за 2020. и 2021. годину које за сада није донето из разлога (како је то 

усмено образложено у Минситарству финансија) што се чекају одређени параметри из 

ММФ-а који ће бити релевантни за састављање предлога финансијских планова директних 

и индиректних корисника буџета а самим тим и Одлуке о буџету општине за 2019. годину 

и наредне две године.  

Конкретни параметри за израду предлога финансијских планова директних и 

индиректних корисника буџетских средстава од стране Министарства финансија биће 

достављени општинама када се они утврде. Очекује се да ће то бити најкасније крајем 

септембра или почетком октобра месеца након чега ће општина моћи да сачини Упутство 

за припрему буџета општине Пландиште за 2019. годину са конкретним показатељима и 

дистрибуирати директним и индиректним корисницима буџетских средстава. 

 Предлог вашег финансијског плана  треба да садржи расходе за трогодишњи 

период, писано образложење и изворе финансирања и  треба да те предлоге доставите 

ресорном Одељењу Општинске управе у Пландишту у писаном и електронском облику са 

приложеним табелама и образложењем. 
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 Крајњи рок за достављање Предлога финансијског плана директних корисника 

Одељењу за привреду, ЛЕР, буџет и финансије и ЛПА по буџетском календару је 01. 

септембар 2018. године, али с обзиром да наведени параметри касне, тај рок ће морати да 

се продужи. 

 У прилогу овог дописа достављамо вам текст Припрема и садржај Упутства 

општина и градова за процес израде предлога финансијских планова директних и 

индиректних корисника буџетских средстава за 2019. године (достава само у електронском 

облику), као и табелу Циљеви и индикатори према програмској структури (достава само у 

електронском облику) а чим општина добије Упутство од стране Министарства финансија 

са конкретним параметрима за планирање расхода за 2019. и две наредне године ново 

Упуство за припрему финансијских планова и буџета општине Пландиште биће вам 

поново достављени заједно са процењеним лимитом буџетских средстава за сваког 

корисника за 2019. годину и наредне две године. 

 

 С поштовањем! 

 

                                                          Одељење за привреду, финансије и буџет, ЛЕР и ЛПА 

                                                                   начелник Бранка Пантић, мастер економиста  

 

 

                                                                  Одсек за привреду, буџет и финансије и ЛЕР 

                                                                           шеф Јожеф Борош, дип. економиста            
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