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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ШИД
Година II
Број 20/2014

.

На основу члана 59. став 5. Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09,
73/10,101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –
испр. и 108/2013) Председник општине Шид
доноси
УПУТСТВО
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Овим упутством ближе се уређује начин
утврђивања
износа
и
поступак
враћања
неутрошених буџетских средстава индиректних
корисника на рачун Извршења буџета општине
Шид, која су пренета до истека фискалне године а
нису утрошена у тој фискалној години, односно
закључно са 31.12.2014. године.
Обавеза преноса неутрошених средстава из
става 1 овог члана односи се на све кориснике
јавних средстава који су у систему консолидованог
рачуна трезора општине Шид.
Члан 2.
Неутрошена средства у смислу овог
Упутства су сва финансијска средства која су
пренета (трансферисана) из Буџета општине Шид у
складу са донетом Одлуком о буџету општине за
2014. годину, корисницима средстава, а која служе
за финаснирање расхода и издатака, у фискалној
години ( у даљем тексту: неутрошена средства),
закључно са 31. децембром.
Износ-спецификација
неутрошених
средстава за повраћај из члана 1. Овог Упутства
исказује се на Обрасцу СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава.

Шид
31. децембар 2014. година
97
КБ-БКЈС-конто-глава-извор
финансирања-функционална класификација
Члан 4.
Индиректни корисници јавних средстава
Буџета општине Шид достављају надлежном
директном кориснику спецификацију враћених
средстава из члана 2. овог упутства, на Обрасцу
СВС - Спецификација враћених буџетских
средстава, најкасније до 10.01.2015. године.
Образац СВС је прилог овом Упутству и
чини његов саставни део.
Члан 5.
У износ неутрошених средства за повраћај
из члана 2. овог упутства, не спадају средства на
рачуну
редовног
пословања
индиректних
корисника Буџета општине Шид са стањем на дан
31. децембар, која су пренета том кориснику од
другог нивоа власти, као и остале уплате (накнаде
за боловања, донације и сопствени приходи
индиректних корисника).
Члан 6.
Индиректни корисници Буџета општине
Шид обавезни су да уз спецификацију из члана 4.
овог упутства доставе одељењу за финансије
општинске управе Шид потврду (Решење
надлежног органа о преносу средстава или други
документ који је основ за пренос срестава) као
доказ о преносу средстава од другог нивоа власти,
коју издаје надлежни орган другог нивоа власти
који му је пренео средства, само уколико
спецификација садржи и напред наведена средства,
а у циљу изузимања ових средстава из укупног
износа неутрошених средстава.

Члан 3.
Повраћај неутрошених средстава врше
корисници јавних средстава Буџета општине Шид
до истека фискалне године на рачун за извршење
буџета, број 840-55640-48; по моделу 97:
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Члан 8.
Ово Упутство ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Шид".
ПРЕДСЕДНИК
Број: 400-20/I-08
Датум, 31. децембар 2014
Шид

Председник општине Шид
Никола Васић
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Oбразац СВС
Назив корисника буџетских средстава________________________________________
Седиште_____________________________
ПИБ_________________________________
ЈББК________________________________
Шифра директног корисника буџетских средстава______________________________

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ СРЕДСТАВА

I РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Број рачуна редовног половања код Управе за трезор
_____________________________________________
Р.б.

( у динарима )
Економска
класификација

Опис

1.

Неутрошена средства на дан 31.12.____. године (2+3+4)

2.

Неутрошена средства буџета Општине
2.1.

Економска класификација на нивоу синтетике

2.2.

Економска класификација на нивоу синтетике

2.3.

Економска класификација на нивоу синтетике

2.4.

Економска класификација на нивоу синтетике

2.5.

Економска класификација на нивоу синтетике

2.6.

Економска класификација на нивоу синтетике

3.

Неутрошена средства буџета осталих нивоа властиу

4.

Неутрошена средства осталих уплата

5.

Неутрошена средства за повраћај (2=1-3-4)

Износ

У делу I Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. до 2._. под синтетиком се подразумева шифра
економске класификације на четвртом нивоу, односно прве четири шифре у оквиру конта, изузев кад
шифра економске класификације почиње цифром 49.
У том случају, у обзир се узимају последње четири цифре шифре економске класификације, 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:_______
Место и датум,

Одговорно лице буџетског корисника,
М.П.

___________________________
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САДРЖАЈ
Број
акта

Назив

Страна
акта

ОПШТИНА ШИД
Председник Скупштине општине
Упутства
1. Упутство о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава............................................ 1
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Службени лист општине Шид, излази по потреби,
Идавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,
Карађорђева бр. 2 Шид.
Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544
www.sid.rs
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