
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
           ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 
 

ГОДИНА XLVIII               ТИТЕЛ, 30. ДЕЦЕМБАР 2013.  ГОДИНЕ                                       БРОЈ 14. 
 

 
На основу члана 59. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије “ број 

54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013 и 63/2013-испр. и 108/2013), члана 50. став 1 тачка 18 и 
члана 81. став 2 Статута општине Тител („Службени лист општине Тител број 3/2002, 1/2005 и 18/2008), 
Председник општине доноси  
 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ  ПРЕНОСА  НЕУТРОШЕНИХ  
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 

 
Члан 1. 

 Овим правилником  ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених 
средстава који су , у складу са одлуком о буџету општине Тител, пренета индиректним корисницима буџетских 
средстава, а нису утрошени у фискалоној години. 

Члан 2. 
 Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог упутства врше индиректни корисници  буџетских 
средстава општине Тител до истека текуће фискалне године, а најкасније до 31. децембра- Општина Тител, 840-
129640-81. 
 Износ неутрошених средстава  за повраћај из члана 1. овог упутства, исказује се на Обрасцу СВС-
Спецификација враћених буџетских средстава (у даљем тескту : Образац), који је одштампан уз ово упутство и 
чини његов саставни део. 
 Индиректни корисници буџетских средстава општине Тител одговорни су за тачност и истинитост 
исказаних података у Обрасцу. 

Члан 3. 
 Индиректни корисници буџетских средстава достављају Служби за буџет, финансије и ЛПА општине 
Тител, спецификације враћених буџетских средстава, који су им пренета на рачун. 
 Спецификације из става 1. Овог члана, достављају се на Обрасцу, најкасније до 10. јануара наредне 
фискалне године. 

Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са опредељених 
апропријација две или више функција буџета, у обавези су да доставе Обрасце за сваку функцију по 
јединственом броју буџетских корисника. 
 На основу извршених уплата и достављених образаца из става 2. овог члана, Служба за буџет, финансије 
и ЛПА врши корекцију трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике 
којима су пренели средства. 

Члан 4. 
 Одредбе овог упутства примењују се и на кориснике буџетских средстава којима су средства пренета у 
складу са одлуком о буџету општине Тител, у фискалној години, а који након истека фискалне године нису у 
систему консолидованог рачуна трезора општине Тител 

 
Члан 5. 

 Даном ступања на снагу овог правилника  престаје да важи  Правилник  о начину и поступку преноса 
неутрошених буџетских средстава општине Тител на рачун буџета општине Тител („Службени лист општине  
Тител“ број  22/13 ). 
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Члан 6. 
 Овај  правилник  ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“. 
 

Образац СВС 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 
Назив индиректног корисника буџетских средстава који враћа 
средстава___________________________________________________________________ 
Седиште______________________ адреса________________________________________ 
ПИБ ______________________________ 
МБ_____________________ЈББК__________________________________________________ 
ЈББК директног буџетског корисника ______________________________________________ 
Раздео/глава________функција_____________ 
Спецификација враћених буџетских средстава: 

Економска 
класификација 
(на шестом 
нивоу) 

ОПИС Износ 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
   
 УКУПНО:  

 
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани. 

Број:                                                                                                               
                                                                                                                      ______________________ 
                                                                                                             Име и презиме одговорног лица 
                                                                                                                          (штампаним словима) 
                                                                                                                         
                                                              
                                                                                                                          

 
Место и датум:                                                                                        
                                                                                                                  _________________________ 
                                                         М. П.                                                                    Потпис 

 
Република Србија                                                                                           
Аутономна Покрајина Војводина                                                                
Општина Тител 
Председник општине        Председник општине 
Дана:30.12.2013. године       мр Драган Божић,с.р. 
Број:021-7/2013-IV-04 
Tител 
  
 



 30. децембар 2013. год.    Службени лист општине Тител      број: 14         страна 354. 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 
129/2007), члана 16. и 17. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике 
Србије“ број 43/2011) и члана 50. Статута општине Тител („Службени лист  општине Тител“ број 3/2002, 
1/2005 и 18/2008), председник општине дана 30.12.2013. године доноси : 

 
РЕШЕЊЕ 

о финансирању политичких странака 
за период 01.01.2013-31.12.2013. године 

 
I 

 Политичким странкама које имају одборнике у Скупштини општине Тител, за финансирање 
редовног рада, додељују се средства у укупном износу од  464.000,00 динара. 
 Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету општине Тител за 
2013. годину, позиција 12, економска класификација 481. 
 

II 
 Средства из члана I овог решења одређује се на нивоу од 0,15%  расхода буџета општине Тител за 
2013. годину  и расподељује се политчким странкама које су освојиле мандате у Скупштини општине 
Тител, сразмерно броју гласова обрачунатих на начин прописан у ставу 2. овог члана. 
 Број политичких странака који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако 
што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број 
гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом. 

 
III 

 У складу са распоређивањем средстава из члана I  и II овог решења, политичким странкама чији су 
кандидати изабрани за одборнике Скупштине општине Тител, припадају срдства у следећим износима: 
Избор за бољи живот-Борис Тадић, за 6 одборника, износ од 102.080,00 динара. 
Уједињени региони Србије-Дејан Куља, за 4 одборника, износ од 83.520,00 динара. 
Српска радикална странка-др. Александар Мартиновић, за 2 одборника, износ од 46.400,00 динара. 
Покренимо Тител-Томислав Николић, за 11 одборника 180.960,00 динара 
Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије, за 2 одборника 51.040,00 динара 
Укупнпо 25 одборника, износ 464.000,00 динара. 

 
IV 

 Средства из тачке I-III овог решења користиће се за финансирање редовног рада политичких 
странака, за период 01.01.2013.-31.12.2013. године. 
 

V 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општинет Тител“. 
 
 
 
Република Србија                                                                              
Аутономна Покрајина Војводине                                                   
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      Председник општине 
Број:401-107/2013-II        мр Драган Божић,с.р. 
Дана:30.12.2013. године 
Тител                                                                                             
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