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СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА
ПРЕДМЕТ : Упутство за припрему Ребаланса буџета за 2021. годину, доставља се,На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске», број 121/12 , 52/14, 103/15 и 15/16), којим је прописано да се Ребалансом
буџета врши усклађивање буџетских средстава и издатака на нижем, вишем или истом нивоу, а
спроводи се по поступку идентичном за доношење буџета, потребно је урадити Ребаланс буџета за
2021. годину.
Одјељење за финансије, анализирајући реализована буџетска средства за период 01.01.-31.07.2021.
године и процјеном извршења до краја 2021. године, дошло је до показатеља да буџетски оквир за
2021. годину треба повећати до 3% у односу на усвојени буџет за 2021. годину.
Пратећи остварење прихода, а паралелно и извршење расхода у периоду јануар-јул текуће године,
оцијењено је да су се стекли услови да се изврши Ребаланс буџета за 2021. годину и усагласи
усвојени буџет за 2021. годину са динамиком остваривања прихода и прилива, а самим тим изврши и
повећање или смањење одређених расхода и одлива у складу са програмским и планским задацима за
2021. годину.
Сви буџетски корисници требају израдити нови захтјев са усклађеним буџетским издацима (уврстити
све прерасподјеле) на нижем нивоу и образложити разлоге о истом. Захтјеви ће се анализирати и
уврстити у Ребаланс буџета за 2021. годину (буџетски корисници који у својој надлежности имају
ниже буџетске јединице обавезни су да им прослиједе инструкције за израду истих).
Захтјев са усклађеним буџетским средствима и усклађеном буџетском потрошњом по позицијама у
потрошачким јединицама доставити Одјељењу за финансије до 20.09.2021. године.
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СПИСАК
буџетских корисника којима је упућено упутство
за припрему Ребаланса Буџета за 2021. годину
1. Скупштина општине
2. Начелник општине
3. Служба за локални економски развој
4. Територијална ватрогасна јединица
5. Одјељење за општу управу
6. Одјељење за финансије
7. Одјељење за привреду и инспекцијске послове
8. Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
9. Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
10. Центар за социјални рад
11. ЈПУ «Радост» Шамац
12. СШЦ «Никола Тесла» Шамац
13. Народна библиотека Шамац

