На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,
113/17 и 95/18 ), начелник Градске управе града Бора, доноси
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА БОРА НА РАЧУН
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА БОРА

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања
неутрошених средстава која су у складу са актом о буџету града Бора, 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 града Бора до истека фискалне године, закључно са 29. децембром, на рачун Извршење буџета града Бора, број 840-164640-35.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се се на Обрасцу СВС Спецификација враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава града Бора одговорни су за истинитост и тачност исказаних
података у Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима
спецификације враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну
делатност према разделима, односно главама, односно функцијама, односно главним програмима,
на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне
фискалне године.
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 издатака за претходну фискалну годину за
индиректне кориснике којима су пренета средства.
Образац СВС - Спецификација враћених буџетских средстава одштампан је уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 4.
У износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.овог правилника, не спадају средства
на рачуну редовног пословања индиректног корисника буџетских средстава града Бора са стањем
на дан 29.децембра, која су пренета том кориснику од другог нивоа власти, као и уплате које нису
пренете административним трансфером.

Члан 5.
Одредбе овог упутства 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 града Бора.
Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку
преноса неутрошених буџетских средстава општине Бор на рачун извршења буџета општине Бор
(„Службени лист општине Бор”, број 26/17).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном листу града
Бора.
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НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА
Љубинка Јелић

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

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.
Број:

_____________________
име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)

Место и датум:
______________________
М.П.

ИНСТРУКЦИЈА
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАДА БОРА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА БОРА

У складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених средстава буџета града
Бора на рачун извршења буџета града Бора („Службени лист града Бора”, број 16/18 - у даљем
тексту: Правилник), индиректни корисници средстава буџета града Бора дужни су да средства која
нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2018. години, уплате на рачун – Извршење
буџета града Бора, број 840-164640-35.
Предмет враћања су средства на рачуну редовног пословања која су индиректним
корисницима пренета административним трансфером од стране директног корисника средстава
буџета града Бора у складу са Одлуком о буџету општине Бор („Службени лист општине Бор”, бр.
30/17 и 25/18 и „Службени лист града Бора“, број 6/18) закључно са 29. децембром 2018. године.
У износ неутрошених средстава за повраћај не спадају средства на рачуну редовног
пословања корисника буџетских средстава са стањем на дан 29. децембар, која су пренета том
кориснику од другог нивоа власти, као и остале уплате које су на подрачуну а нису пренете
административним трансфером.
Рок за повраћај средстава је до 29. децембра 2018. године.
Повраћај средстава се врши директном кориснику који је административним трансфером
пренео средства.
Износ неутрошених средстава исказује се на Обрасцу СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава, који је прописан овим правилником и чини његов саставни део.
Корисници буџетских средстава града Бора одговорни су за
утврђивање износа
неутрошених средстава као и за истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СВС.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку
преноса неутрошених буџетских средстава општине Бор на рачун извршења буџета општине Бор
(„Сл. Лист општине Бор“, број 26/17).
Рокови за достављање образаца СВС:
- најкасније до 10. јануара 2019. године индиректни корисници средстава буџета града
Бора у обавези су да доставе директном кориснику који им је извршио пренос, спецификацију
враћених средстава буџета града Бора, на прописаном Обрасцу СВС – Спецификација враћених
средстава (дато у примеру који следи):

- најкасније до 20. јануара 2019. године директни корисници
Бора врше корекцију расхода и издатака у систему извршења буџета.

средстава буџета града

Напомена:
При уплати средстава која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2018.
години, на рачун – Извршење буџета града Бора, број 840-164640-35, у позиву на број одобрења по
моделу 97 уписати јединствени број буџетског корисника од кога су индиректном кориснику по
Одлуци о буџету општине Бор за 2018. годину административним трансфером усмерена средства.
Структура елемента „позив на број одобрења“ по моделу 97 за извор 01 попуњава се на
следећи начин:
97 КК ХХХХХ0100СССХХХХХХ,
при чему је: KK - контролни број који се израчунава
ХХХХХ - јединствени број директног буџетског корисника који је извршио административни
трансфер индиректном кориснику
0100 – ознака извора средства
ССС – функционална класификација
ХХХХХХ –економска класификација на којој су остала неутрошена средства.
Ако се средства враћају са више економских класификација потребно је унети једну из СВС
обрасца, а ДБК ће извршити корекцију расхода и издатака наа основу достављеног обрасца.
Позив на број задужења, попуњава се на уобичајен начин, уз употребу економске
класификације 254111 – Обавезе према буџету, шифра плаћања 290-Остале трансакције.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

