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ZADEVA: Vlaganje amandmajev na predlog Odloka o spremembi 0dloka o proračunu  Občine Prevalje za leto 2010


Na predlog Odloka o spremembi Odloka o  proračunu za leto 2010  lahko člani občinskega sveta v skladu z 92. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (UGSO,št.18/2006 in 1/2008) vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje pet dni pred sejo občinskega sveta. Glede na to, da je seja občinskega sveta sklicana za torek 13.07.2010 se petdnevni rok izteče četrtek  8.7.2010. 

V ta namen je priložen obrazec z obrazložitvijo, ki ga je potrebno izpolniti.






                                                                                                     Župan
                                                                                             Občine Prevalje
                                                                                            Dr. Matic TASIČ l.r.




Priloge:
- Obrazec za vložitev amandmaja na predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu  Občine Prevalje za leto 2010









OBČINA PREVALJE
ŽUPAN


Na podlagi 30. člena Zakona o javnih financah in 92. člena Poslovnika občinskega sveta vlagam amandma na predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu  Občine Prevalje za leto 2010


Iz področja proračunske porabe:
Področje proračunske porabe:

Glavni program:

Podprogram:

Znesek prerazporeditve
Proračunska postavka:

Podkonto:

EUR
Na področje proračunske porabe:
Področje proračunske porabe:

Glavni program:

Podprogram:

Proračunska postavka:

Podkonto:

EUR

				














Primer:
					
Iz področja proračunske porabe:
Področje proračunske porabe:
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Glavni program:
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram:
12029001 Oskrba za električno energijo
Znesek prerazporeditve
Proračunska postavka:
60120009 Javna razsvetljava – krožišče Leše 
Podkonto: 420401 Novogradnje

10.000 eur
Na področje proračunske porabe:
Področje proračunske porabe:
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program:
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram:
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Proračunska postavka:
60060005 Delovanje sveta KS Leše 
Podkonto: 402099 Drugi splošni material in storitve 

10.000 eur


Amandma se vlaga s šiframi ter polnimi imeni področij, programov, podprogramov in proračunskih postavk ter podkonti. Podlaga za predlog amandmaja je v celotnem posebnem delu proračuna in ne v splošnem delu proračuna, kjer je navedena samo ekonomska klasifikacija. 
V primeru uvrstitve nove proračunske postavke v proračun se šifra proračunske postavke ne določi, določi se ime proračunske postavke, področje, program, podprogram in podkonto. Programsko klasifikacijo in ekonomsko klasifikacijo najdete na spletni strani Ministrstva za finance  http://www.gov.si/mf/slov/fin_loksk/priprava_proracuna/priprava_proracuna.htm 



