На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10 и101/10) и члана 22. став 1. тачка 2. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној ______ 2011. године, донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.
Приходи и примања буџета Општине прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа
утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.
Члан 6.
Директни корисници буџетских средстава врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација и
о томе обавештавају индиректне кориснике, у складу са законом.
Корисници буџетских средстава који доносе финансијске планове дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним
апропријацијама у буџету, а остали корисници буџетских средстава да донесу план за коришћење оних апропријација за које обим и намена
није унапред законом одређена, у року од 45 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 7.
Управа општине Аранђеловац – Одељење за финансије и рачуноводство (у даљем тексту : Одељење) планира ликвидност, односно
готовински део буџета у оквиру планова за извршење буџета, у складу са законом.
Члан 8.
Корисник буџетских средстава који одређени расход извршава из средстава буџета и других прихода, обавезан је да извршење тог
расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 9.
Корисници буџетских средстава могу да врше плаћање до висине расхода које за тромесечни период одреди Одељење (квота), о чему
обавештава кориснике буџета, најкасније у року од 15 дана пре почетка периода на који се односи.

Члан 10.
Обавезе које преузимају корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој
буџетској години.
Члан 11.
Корисници буџетских средстава преузимајау обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, ако законом није друкчије
прописано, у складу са смерницама о роковима и условима плаћања које одређује Одељење и прописима који регулишу јавне набавке .
Члан 12.
По истеку фискалне године, корисници буџетских средства вратиће у буџет средства која су им пренета у складу са овом Одлуком а
нису утрошена, у износу и по поступку који пропише Одељење.
Члан 13.
Одлуку о промени у апропријацијама и о коришћењу средства текуће буџетске резерве донoси Општинско веће..
Директни буџетски корисник, по прибављеном мишљењу Одељења, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода у износу до 5% вредности те апропријације, односно преусмеравање средстaва унутар програма у износу до 10%
вредности апропријације чија се средства умањују.
Ако у току године дође до промена околности која не угрожава приоритете унутар буџета, Општинско веће донеће Одлуку да се
износ апропријација који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву, с тим да укупан износ преусмеравања не може бити
већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће
буџетске резерве, у складу са законом.
Члан 14.
Ако се у току фискалне године расходи повећају или приходи смање, Општинско веће, на предлог Одељења, може привремено
обуставити извршење појединих расхода, али не дуже од 45 дана, и о томе обавестити Скупштину општине у року од 7 дана.

Члан 15.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе које се у току
године покаже да апропријације нису биле довољне.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Општинско веће на предлог начелника Општинске управе или
начелника Одељења.
Члан 16.
Стална буџетска резерева користи се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава,
суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињеске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне
непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или да проузрокују штету већих размера.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће, на предлог Одељења.
Члан 17.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином , приходима и примањима и расходима
и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Функционер односно руководилац корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију,
издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају
буџету.
Лица из става 2. овог члана одговорна су за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.ѕ
Лица из става 2. овог члана могу пренети поједина овлашћења из става 2. овог члана на друга лица запослена код корисника буџетских
средстава.
Члан 18.
Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине и одговоран је за његово извршење у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 19.
Буџетски корисници су дужни да обавесте Општинско веће о свим променама од значаја за каоришћење буџетских средстава
(промена делатности, броја запослених и сл.).
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника Општине, засновати радни однос са новим лицима у
2012. години ако средства за исплату тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за
плате том буџетском кориснику.

Члан 20.
Начелник Општинске управе доноси план и решење о награђивању запослених, по прибављеном мишљењу начеленика Одељења и уз
сагласност председника Општине.
Члан 21.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'' и доставити Министарству финансија Републике Србије.
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'', а примењиваће се од 1.
јануара 2012. године.
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