EКОНОМСКА ШКОЛА
Трг Светог Саве 6. Ужице
Деловодни број:
Датум: 29.06.2017. године
На основу члана 57.став 1.тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ( Сл. гл. РС бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), члана 16.став 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству ( Сл.Гл. бр.125/03 и 12/06-у даљем тексту:Уредба) и
члана 61.Статута Економске школе у Ужицу, Школски одбор Економске Ешколе у
Ужицу, на седници одржаној дана 29.06.2017.године доноси :

ПРАВИЛНИК
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗВРШЕЊА РАСХОДА
I. Основне одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређују се начин реализације извршења расхода
Економске школе у Ужицу као индиректног корисника буџетских средстава (у
даљем тексту: Школа)
Члан 2.
Индиректни корисници буџетских средстава су у обавези
да своје
Финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету.
Уколико дође до потребе промене појединих апропријација неопходно је
исте извршити у складу са одобрењем Градске управе и усвојити измене
Финансијског плана буџетског корисника од стране Школског одбора.
Члан 3.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у
току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској
години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Члан 4.
Средства која нису предвиђена Финансијским планом, могу се потраживати
из Текуће буџетске резерве. Одлуку о коришћењу средства из текуће буџетске
резерве доноси надлежни директни корисник.
Члан 5.

Усклађивање прихода и расхода може се вршити променом апропријације и
ребалансом буџета.
Члан 6.
Школа , као индиректан буџетски корисник има обавезу да подноси
тромесечне Извештаје о извршењу буџета на прописаним обрасцима надлежном
директном буџетском кориснику до 10-ог у наредном месецу и објашњење о
одступању између одобрених средстава и извршења уколико постоји потреба.
Члан 7.
Школа је обавезна да редовно прати извршење расхода. Извршење расхода
прате шеф рачуноводства и директор према одобреним апропријацијама у
буџету.
II. Прелазне и завршне одредбе
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној
табли Школе.
Члан 9.
За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе
важећих законских прописа који регулишу ову област.

ПРЕДСЕДНИК

ШКОЛСКОГ

ОДБОРА
____________________________
Данијела Ђорђевић Арсић
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Овај Правилник је заведен под деловодним бројем ______ од 29.06.2017. године,
објављен је на огласној табли Школе дана 30.06.2017. године, а ступа на снагу дана
08.07.2017. године.

3

