
Година XXLVII
Број 44/2012

Бачка Паланка
27. децембар 2012. године

О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А

295

На основу члана 59. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
и 93/2012),  Председник Општине Бачка 
Паланка, дана 25. децембра 2012. године, 
доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса 

неутрошених буџетских средстава 
Општине Бачка Паланка на рачун 

извршење буџета 
Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овим Правилником ближе се 
уређује начин утврђивања износа и 
поступак враћања неутрошених средста-
ва која су у складу са Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за 2012. годину, 
до истека фискалне године пренета ди-
ректним и индиректним корисницима 
буџетских средстава, а нису утрошена у 
тој фискалној години. 

Члан 2.

Повраћај неутрошених средстава 
из члана 1. овог правилника, врше ди-
ректни и индиректни корисници буџет-
ских средстава Општине Бачка Паланка 
до истека фискалне године, закључно 

са 31. децембром, на рачун – Извршење 
буџета Општине Бачка Паланка, број 
840-80640-29. 

Износ неутрошених средстава 
за повраћај из члана 1. исказује се 
на обрасцу СВС – Спецификација 
враћених буџетских средстава.

Корисници буџетских 
средстава Општине Бачка Паланка 
одговорни су за истинитост и тачност 
исказаних података у Обрасцу СВС -  
Спецификација враћених буџетских 
средстава.

Члан 3.

Индиректни корисници буџет-
ских средстава достављају директним 
корисницима спецификације враћених 
буџетских средстава, која су им пренета 
на подрачун за редовну делатност пре-
ма разделима, односно главама, односно 
функцијама, односно главним програми-
ма, на   Обрасцу СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава, најкас-
није до 10. јануара наредне фискалне го-
дине. 

Уколико су средства индирект-
ним корисницима буџетских средста-
ва пренета са опредељених апроприја-
ција два или више директних корисни-
ка буџетских средстава у обавези су да 
доставе Обрасце СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава за сваког 
директног корисника по јединственом 
броју буџетског корисника.  
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На основу извршених уплата и 
достављених образаца из става 1. овог 
члана директни корисници буџетских 
средстава у систему извршења буџета 
до 20. јануара наредне фискалне године 
врше корекцију трансфера расхода и из-
датака за претходну фискалну годину за 
индиректне кориснике којима су прене-
ли средства.

Образац СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава одштам-
пан је уз овај правлник и чини његов 
саставни део.

Члан 4.

Одредбе овог правилника при-
мењују 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 трезо-
ра Општине Бачка Паланка. 

Члан 5.

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016- 8/2012-163
25. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општине,
Бачка Паланка

Бојан Радман, с.р.
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Образац СВС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа средства ______________________
___________________________________________________________________

Седиште_____________________________ адреса _________________________

ПИБ ______________________ МБ _________________ ЈББК ________________

Назив директног корисника буџетских средтава 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 ОПИС 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

        ___________________________
                                                    М.П.                             Име и презиме одговорног лица
                                                                                                                  (штампаним словима)

Број:  

Место и број:                                                     ______________________
                                                                                          Потпис
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, текући 
рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине Општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs
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