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СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIII

Нова Црња

04.12.2013. године

Број:

19

203.На основу члана 59. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.) руководилац Одељења за
финансије и буџет, дана 02.12.2013. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак
враћања неутрошених средстава која су у складу са Одлуком о буџету општине Нова
Црња, до истека фикалне године пренета директним и индиректним корисницима
буџетских средстава,а нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилника врше директни и
индиректни корисници буџетских средстава општине Нова Црња, до истека фискалне
године, закључно са 31. децембром, на рачун буџета општине Нова Црња, број: 84086640-71. Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.исказују се на Обрасцу
СВС – Спецификација враћених буџетских средстава. Корисници буџетских средстава
општине Нова Црња одговорни су за истинитост и тачност 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, 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

Број

19

04.12.2013

“Службени лист општине Нова Црња“

Страна 537

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 пренели средства.
Образац СВС – Спецификација враћених буџетских средстава одштампан је уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 4.
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 Нова Црња.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Нова Црња“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Општинска управа
Одељење за финансије и буџет
Број:IV-400-28/13
Дана:02.12.2013. године
Нова Црња
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
dipl.ecc.Нада Јеремић
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа средства
___________________________________________________
___________________________________________________
Седиште ___________________________________________
Aдреса _____________________________________________
ПИБ_______________________Матични број _________________ЈББК ______________
Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео
средства:(*)_________________________________________________________________
_________________________________________________________ЈББК______________
(* у случају када спецификацију саставља директни буџетски корисник, на овој линнији
исписује свој назив)
Раздео/глава ________функција______________
Спецификација враћених буџетских средстава:

Економска
класификација

Опис

Износ

1

2

3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економссе класификације на четвртом нивоу.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:
Датум:
Место:
___________________________
Потпис
М.П.
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204.На основу члана 9. и 10. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.) руководилац Одељења за
финансије и буџет, дана 02.12.2013. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I Уводне одредбе
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са
подрачуна однонсо других рачуна директних и индиректних корисника средстава
буџета општине Нова Црња (у даљем тексту:корисници буџета општине Нова Црња).
Члан 2.
Корисници буџета општине Нова Црња могу имати подрачуне на којима воде
средства за редовно пословање и подрачуне за посебне намене-пројектне активности за
које партнер у пројекту тражи посебан рачун за праћење реализације пројекта.
На подрачунима за редовно пословање воде се новчана средства у складу са
Одлуком о буџету општине Нова Црња.
Новчана средства са подрачуна за редовно пословање не могу се преносити на
друге отворене подрачуне корисника буџета општине Нова Црња.
Члан 3.
Сопствени приходи корисника буџета општине Нова Црња консолидују се на
нивоу консолидованог рачуна трезора општине Нова Црња (у даљем тексту:КРТ
општине Нова Црња).
Ако се корисник буџета општине Нова Црња финансира из буџета различитих
нивоа власти, сопствени приходи тог корисника консолидују се на нивоу трезора према
припадности директног корисника буџетских средстава.
II Коришћење новчаних средстава
Члан 4.
Одељење за финансије и буџет општине Нова Црња испоставља налоге за
плаћање Управи за трезор (у даљем тексту: Трезор), на захтев корисника буџета
општине Нова Црња, за издатке за редовно пословање корисника буџета општине Нова
Црња у оквиру одобрених апропријација, на основу кварталних и месечних планова
потрошње, у складу са Одлуком о буџету општине Нова Црња за буџетску годину.
Корисници буџета општине Нова Црња врше плаћања са подрачуна, за намене и
до висине утврђене законом, другим прописима и општима актом.
III Управљање новчаним средствима на КРТ-у општине Нова Црња
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Члан 5.
Свим средствима КРТ-а општине Нова Црња управља Одељење за финансије и
буџет.
Управљање средствима из става 1. овог члана подразумева планирање токова и
управљање примањима и издацима ради ефикаснијег коришћења тих средстава.
Одељење за финансије и буџет планира токове новчаних средстава са циљем
несметаног извршења обавеза буџета општине Нова Црња, у складу са законом.
Члан 6.
Директни и индиректни корисници буџета општине Нова Црња, по завршетку
буџетске године, подносе налог Трезору за пренос неутрошених сртедстава у тој
буџетској години са подрачуна за редовно пословање на рачун буџета општине Нова
Црња.
Уколико корисници из става 1. овог члана не изврше пренос неуторшених
средстава са подрачуна за редовно пословање у тој буџетској години, Одељење за
финансије и буџет тим корисницима неће вршити пренос средстава за финансирање
расхода по апропријацијама одобреним Одлуком о буџету за текућу годину, док
директни(индиректни) корисник не достави Одељењу за финансије и буџет
документацију о утрошку тих средстава у целокупном износу из става 1. овог члана, у
складу са одобреним апропријацијама.
Члан 7.
Директни корисници буџета општине Нова Црња дужни су да воде евиденцију
података, регистара, писмених извештаја и електронских података, који се односе на
финансијске задатке и активности, за себе и своје индиректне кориснике.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Нова Црња“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Општинска управа
Одељење за финансије и буџет
Број:IV-400-27/13
Дана:02.12.2013. године
Нова Црња
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
dipl.ecc.Нада Јеремић
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