БРОЈ 18/13, КОСЈЕРИЋ, 23. децембар 2013. ГОДИНЕ

На основу члана 46. Закона о Буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009 ) и члана 36. Статута општине
Косјерић (''Службени лист општине Косјерић '', број 9/08), Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној 23. децембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТСКИХ
ПОТРЕБА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ
2014. ГОДИНЕ
Члан 1.
Привремено финансирање потреба за које се средства
обезбеђују у буџету општине Косјерић вршиће се до доношења
Буџета, а најдаље до 31. марта 2014. године.

Члан 7.
Приходи који се остваре и распореде у току привременог финансирања, до висине из члана 3. ове Одлуке, чине саставни део укупног износа који ће бити утврђен Одлуком о Буџету општине Косјерић за 2014. годину.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Косјерић'', а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Члан 2.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Милијан Стојанић

Привремено финансирање вршиће се на основу тромесечног плана прихода и распореда прихода који доноси Општинско веће општине Косјерић.
Члан 3.
Тромесечни план прихода и распореда прихода за период јануар – март 2014. године, садржи:
динара
- укупне приходе
65.000.000,00
- укупне распоређене приходе
64.800.000,00
- нераспоређене приходе
200.000,00
Члан 4.
Привремено финансирање по овој Одлуци вршиће се
из прихода буџета општине косјерић остварених у периоду привременог финансирања, као и из пренетих средстава неутрошених по буџету за 2013. годину.
У случају неравномерног остваривања прихода у току
привременог финансирања, може се користити позајмица из
средстава сталне буџетске резерве буџета општине Косјерић.
Члан 5.
Овлашћује се Општинско веће општине Косјерић да
може доносити решење о коришћењу привремене позајмице из
средстава сталне буџетске резерве до висине тих средстава.

Члан 6.
Општинско веће општине Косјерић може вршити распоред нераспоређених средстава до износа утврђеног овом Одлуком.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законско утемељење за доношење Одлуке о привременом финансирању налази се у члану 46. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009 ). Сходно истом
Закону привремено финансирање корисника Буџета врши се најдуже за прва три месеца 2014. године, и то средствима највише
до једне четвртине износа укупних прихода распоређених у Буџету претходне фискалне године. С обзиром да се у буџету општине очекује остварење прихода у 2013. години у износу од
око 260.000.000,00 динара тако су и предвиђена средства у износу од 65.000.000,00 динара за привремено финансирање.
Основни разлози за предлагање Одлуке о привременом финансирању, уместо коначне Одлуке о Буџету за 2014. годину састоје се из касног доношења Одлуке о трансферима из
Буџета Републике јединицама локалне самоуправе у 2014. години, као и нејасног третмана општине Косјерић у погледу висине
истих средстава где није третиран прелазак општине Косјерић из
прве у другу групу развијености општина и на тај начин драстично смањење трансверних средстава које би требало да нам припадну.
Из свега изнетог предлажемo Општинском већу да донесе Одлуку о привременом финансирању буџетских потреба
општине Косјерић у првом тромесечју 2014. године као у нацрту.

У Косјерићу децембра 2013.г.

Служба за буџет и финансије,...
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Издавач: Скупштина општине Косјерић
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