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САЖЕТАК
Управљање пословним финансијама код индиректних буџетских корисника
се у многоме разликује од управљања пословних финансија код приватних
организација. Првобитна разлика и једна од ставки за коју се може рећи да је
олакшавајућа код индиректних буџетских корисника, је везана за начин
прибављања финансијских средстава неопходних за функционисање и опстанак
једне такве институције, која се сматра олакшавајућом када су у питању
индиректни корисници буџетских средстава.
Индиректни корисници буџетских средстава су потпуно одговорни за
правовремено, ефикасно и економично управљање и располагање буџетским
средствима, а највећа одговорност је поштовање законитости у пословању.
Кључне речи: финансијско планирање, јавне набавке, буџетски корисници

SUMMARY
The management of business finance with indirect budget users is very different
from the management of business finance in private organizations. The initial difference
and one of the items that can be said to be facilitating with indirect budget users is related
to the way to obtain the financial resources necessary for the functioning and survival of
such an institution, which is considered mitigating when it comes to indirect budget users.
Indirect budget users are fully responsible for the timely, efficient and cost-effective
management and disposal of budget funds, and the highest responsibility is respect for
business legality.
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