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104.
На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,-испр и 108/2013, 142/2014), Начелник Општинске управе
доноси:

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ НА РАЧУН - општине Пландиште
РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА Општине Пландиште

Члан 1.
Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине
Пландиште на рачун - Општина Пландиште - рачун за извршење буџета Општине Пландиште (
у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује начин утврђивање износа и поступак враћања
неутрошених средстава која су у складу са Одлуком о буџету Општине Пландиште, до истека
фискалне године пренета индиректним корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у
тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, врше индиректни корисници
буџетских средстава Општине Пландиште до истека фискалне године, закључно са 31.
децембром, на рачун - Општина Пландиште - рачун за извршење буџета, број 840-44640-68.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. Правилника исказује се на Обрасцу
СБС- Спецификација враћених буџетских средстава који је саставни део овог Правилника.
Корисници буџетских средстава Општине Пландиште одговорни су за истинитост и тачност
исказаних података у Обрасцу СБС- Спецификација враћених буџетских средстава.

Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају Одељењу за привреду и финансије
Општинске управе, спецификације враћених буџетских средстава, која су им пренета на
подрачун за редовну делатност према разделима, односно главама, односно функцијама,
односно главним програмима, на Обрасцу СБС-Спецификација враћених буџетских средстава,
најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1. овог члана, Одељење за
привреду и финансије Општинске управе, најкасније до 20. јануара наредне фискалне године,
врши корекцију трансфера расхода и издатака за предходну фискалну годину.
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Члан 4.
У износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. Овог Правилника не спадају средства
на рачуну редовног пословања корисника буџетских средстава са стањем на дан 31. децембар,
која су пренета том кориснику од другог нивоа власти, као и остале уплате ( накнаде за
боловање, донације.)

Члан 5.
Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који су
неутрошена средства пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне
године нису у систему консолидованог рачуна трезора Општине Пландиште.

Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 4-142/2015-01-IV
Дана: 10.08.2015. године
ПЛАНДИШТЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић – Мак, дипломирани правник, с.р
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Образац СБС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ВРАЋА СРЕДСТВА:
___________________________________________________________________________
СЕДИШТЕ: __________________________________________________________________
АДРЕСА: ____________________________________________________________________
МБ: _______________________________________________________________________
ЈББК: ______________________________________________________________________
Назив директног корисника буџетских средства који је пренео средства: (*)
___________________________________________________________________________
(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој
назив)
JBBK: _____________________________________________________________________
Раздео/глава _____функција ____ главни програм_________________________________
Спецификација враћених буђетских средстава:
Економска
ОПИС
класификација
1
2

Износ
3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четри шифре
без узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за
елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказа.
Број:
Име и презиме одговорног лица
___________________________
Место и датум:
____________________

М.П

