
 

На основу члана 59. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и  члана  2. Одлуке о 

Општинском већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 16/08 

и 7/2014) Општинско веће општине Мало Црниће на седници, одржаној дана 23.11.2017. године, 

донoси 

 

 

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун 

извршења буџета Општине Мало Црниће 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања 

неутрошених средстава на рачун извршења буџета Општине Мало Црниће, која индиректни 

корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање текућих расхода и издатака у 

текућој фискалној години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 

Општине Мало Црниће за исту годину, закључно са 31. децембром текуће године. 

 

Члан 2. 

 

Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана 1. овог 

Правилника у складу са овим Правилником и Правилником о начину коришћења средстава са 

подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Општине Мало Црниће. 

 

Члан 3. 

 

Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику 

спецификацију враћених буџетских средстава из члана 1. овог Правилника, на обрасцу СВС - 

Спецификација враћених буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године. 

Директни корисник буџетских средстава доставља Одсеку за буџет и трезор појединачне 

спецификације враћених буџетских средстава индиректних корисника за које је надлежан, 

најкасније до 15. јануара наредне фискалне године. 

На основу извршених уплата и достављених образаца директни корисници буџетских 

средстава најкасније до 20. јануара наредне фискалне године врше корекцију трансфера расхода и 

издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су средства пренели. 

Образац СВС одштампан је уз овај Правилник и чини његов саставни део 

 

Члан 4. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“ општине 

Мало Црниће.  

 

Број:401-473/17 

Дана: 23.11.2017.године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК  

.                                                                                            Малиша Антонијевић 

 



 

Образац  СВС 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства_______________________________ 

Седиште  ________________________________ адреса__________________________________ 

ПИБ ________________________МБ______________________ЈББК ______________________ 

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*)________________ 

_____________________________________________________   ЈББК _____________________ 

(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује 

свој назив) 

Раздео/глава_______  функција_________главни програм_______________________________ 

Спецификација враћених буџетских средстава: 

Економска 

класификација 

 

О П И С Износ  

1 2 3 

      

      

   

   

  УКУПНО:    

 

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири 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 приказани. 

Број:    ______________________ 

      

име и презиме одговорног 

лица  

(штампаним словима) 

Место и датум:     

 
   ______________________ 

 М.П. Потпис 

 

 


