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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 10 Жабаљ, 30.04.2019. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за 

опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 88/2016),  Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број 88/2016), на предлог Општинске управе број 02- 43/2019- III oд 30.04.2019. године,  

Општинске веће на 135.  седници, дана 30.04.2019. године,  доноси обједињени  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

 О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини општине и 

Општинском правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 18/2018, 29/2018, 

5/2019 и  6/2019)  члан 26. тачка 3. мења се и гласи:  

 

„.2.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ, 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОСМКИ РАЗВОЈ И РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

Опис посла: покреће иницијативе, сачињава мишљења и координира у вези са питањима која 

су од значаја за  економски развој општине,  даје упуства и сарађује са установама, 

предузећима и другим субјектима на територији општине Жабаљ у области за коју је 

постављен. Обавља послове од значаја за сарању општине са другим општинама и градовима 

или   асоцијацијама градова и општина, а ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене 

заштите и остваривања заједничких интереса.  

Покреће иницијативе, сачињава мишљења и координира у вези са питањима која су од значаја 

за развој активне политике једнаких могућности у свим областима друштвеног живота и 

прати остваривање равноправности засноване на полу у свим областима друштвеног 

живота, примену међународних стандарда и Уставом зајемчених права у овој области . 

Учествује у процесу решавања постојећих проблема у наведеној области. 

Обавља и друге послове у области за коју је постављен, по налогу Председника 

општине.Одговоран је за законитост послова које обавља. За свој рад одговара Председнику 

општине. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске наукена 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, 
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Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Жабаљ.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

Број:  02 - 44 /2019-  II 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Чедомир Божић с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
На основу Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 66/2013 - исправка, 108/2013, 142/2013, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017 и 95/2018), члана 16. става 9. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени лист РС" број 

125/2003 и 12/2006), члана 61. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 4/2019) и 

Правилника о организацији и систематизацији радних местау општинској управи, Скупштини општине и 

Општинском правобранилаштву општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 18/2018-

пречишћен текст, 29/2018,5/2019 и 6/2019), председник Општине доноси: 

 
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 

ПОЛИТИКАМА 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Првилником о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама (у 

даљем тексту: Правилник) уређује се: 

I Вођење буџетског рачуноводства 

1) Организација буџетског рачуноводства 

2) Основа за вођење буџетског рачуноводства 

3) Пословне књиге 

II Утврђивање одговорних лица 

III Кретање рачуноводствених исправа и рокови за њихово састављање и достављање 

IV Рачуноводствене политике 

1) Нефинансијска имовина у сталним средствима 

2) Текуће и капитално (инвестиционо) одржавање објеката и зграда 

3) Активна временска разграничења 

4) Обавезе 

5) Пренос преузетих обавеза у наредну буџетску годину 

6) Пасивна временска разграничења 

7) Пратећи трошкови задуживања 

8) Текући приходи и примања 

9) Текући расходи и издаци 

V Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза 

1) Усклађивање пословних њига 

2) Попис имовине и обавеза 

VI Интернаревизија 

VIIЗакључивање пословних књига и чување пословних књига и рачуноводствених исправа 

VIIIБуџетско извештавање 
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IXПрелазне и завршне одредбе 

Члан 2. 

Под буџетским рачуноводством у смислу овог Правилника подразумева се основ и услови вођења 

пословних књига и других евиденција са документацијом на основу које се евидентирају све трансакције и 

пословни догађаји који исказују стање и промене на имовини, потраживањима, обавезама, изворима 

финансирања, расходима, издацима, приходима, примањима, као и утврђивање резултата пословања. 

 

I ВОЂЕЊЕ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА 

 

1. Организација буџетског рачуноводства 

 

Члан 3. 

Послови буџетског рачуноводства се обављају у оквиру јединственог организационог дела  Одељења 

за финансије и буџет, као међусобно повезани послови, утврђени Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи, Скупштини општине и Општинском 

правобранилаштву општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ", бр. 18/2018 – пречишћен текст, 

29/2018, 5/2019 и 6/2019). 

Члан 4. 

Одељење за финансије и буџет обавља следеће послове: 

- обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања обављања изворних и поверених 

надлежности Општине;  израђује нацрт буџета Општине уз поштовање система јединствене буџетске 

класификације укључујући и програмску; припрема и доставља буџетским корисницима упутсво за 

припрему буџета Општине  са основним економским смерницама, као основом за израду предлога 

финансијких планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и 

расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског 

корисника, поступком и динамиком припреме буџета; стара се о поштовању календара буџета локалне 

власти; анализира предлоге финансијих планова буџетских корисника и врши контролу њихове 

усаглашености са упутством за припрему буџета Општине;припрема нацрте одлука о измени и допуни 

буџета Општине (ребаланса); припрема предлоге решења о привременом финансирању; обавештава 

буџетске кориснике о одобреним апропријацијама; припрема и утврђује квоте, у складу са законом којим се 

уређује буџетски систем; разматра захтеве за промену одобрених квота; предлаже одлуке о привременој 

обустави извршења буџета Општине; разматра предлоге плана извршења буџета и њихове измене; разматра 

захтеве за преузимање обавеза; доноси решења о одобравању преусмеравања апропријација; припрема 

предлоге  решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске  резерве; 

обавља послове који се односе на отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна средства, 

подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних намеских динарских 

рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лица и других субјеката који не припадају јавном 

сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређује начин коришћења средстава са 

подрачуна КРТ-а; извештава о коришћењу средстава Општине; стара се о пласирању слободних новчаних 

средстава ; припрема предлог захтева министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног 

дефицита изнад 10% прихода Општине у текућој години, у складу са законом којим се уређује буџетски 

систем; анализира дугорочну одрживост дуга Општине; води главну књигу трезора и остале пословне књиге, 

са посебном евиденцијом за сваког директног и идиректног корисника буџетских средстава; води помоћне 

књиге;припрема пројекције и прати прилив прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета 

Општине; управља готовином; управља информационим системом у области финансија; израђује 

периодичне извештаје о извршењу буџета Општине и завршни рачун буџета Општине, у складу са 

календаром утврђеним законом којим се уређује буџетски систем; доставља министарству надлежном за 

послове пољопривреде извештај о  коришћењу средстава за реализацију годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта;  води евиденцију о додељеној државној помоћи на 

локалном нивоу и доставља извештај надлежним државним органима;  саставља извештаје о коришћењу 

буџетских средстава која су пренета корисницима средстава дотација и субвеница и доставља их надлежним 

органима; усаглашава пословне књиге са корисницима буџета Општине, Управом за трезор и добављачима; 

води евиденцију основних средстава органа Општине; обавља послове финансијске службе за директне 

буџетске кориснике; врши обрачун закупнине за пословни и стамбени простор у јавној својини Општине, 

врши њихову ревалоризацију и утврђује откупну цене станова у јавној својини Општине; врши обрачун свих 
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накнада и доприноса за које није надлежно одељење за послове локалне пореске администрације; припрема 

предлоге финансијских планова за директне буџетске кориснике; учествује у изради плана набавки за 

директне буџетске кориснике, прати њихово извршење и предлаже измене; припрема нацрте и предлоге 

општих аката из надлежности Одељења; обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

 

Члан 5. 

Послове буџетског рачуноводства обављају руководилац Одељења и стручна лица (запослени), која 

су распоређена за вршење ових послова.  

 

2. Основа за вођење буџетског рачуноводства 

 

Члан 6. 

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа по којој се трансакције и остали 

догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате, у складу са 

Међународним рачуноводственим стандардомза јавни сектор, у делу који се односи на готовинску основу. 

Рачуноводствене евиденцијеза потребе интерног извештавања се воде према обрачунској основи, под 

условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској основи. 

 

3. Пословне књиге 

 

Члан 7. 

Пословне књиге су свеобухватне евиденције о финансијским трансакцијама, којима се обезбеђује 

увид у стање и кретање имовине, потраживања, обавеза, извора финансирања, расхода и издатака, прихода и 

примања и резултата пословања. 

Пословне књиге се воде по систему двојног књиговодства на прописаним субаналитичким 

(шестоцифреним) контима прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџезски систем ("Службени гласник РС" број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 

114/2017, 20/2018 и 36/2018 у даљем тексту: Правилник о контном плану). 

 

Члан 8. 

Пословне књиге су дневник и помоћне књиге и евиденције. 

Дневник је обавезна пословна књига у којој се хронолошки и систематично евидентирају све настале 

пословне промене у пословању. 

 

Члан 9. 

Помоћне књиге су аналитичке евиденције и воде се у циљу обезбеђивања аналитичких података у 

извршавању одређених намена и праћења стања и кретања имовине. 

Помоћне књиге обухватају: 

1) Помоћну књигу купаца; 

2) Помоћну књигу добављача; 

3) Помоћну књигу основних средстава; 

4) Помоћну књигу плата; 

5) Остале помоћне књиге. 

Помоћне евиденције обухватају: 

1) Помоћну евиднецију извршених исплата; 

2) Помоћну евиденцију остварених прилива; 

3) Остале помоћне евиденције: 

 - евиденцију донација, 

 - евиденција реализације уговора 

 - евиденцију кредита 

 - друге помоћне евиденције. 

 

Члан 10. 

Помоћне књиге морају бити усаглашене са трансакцијама и пословним догађајима у главној књизи 

трезора и са помоћним евиденцијама. 
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Усаглашавање се врши пре пописа имовине и обавеза, као и пре састављања финансијских 

извештаја.  

Члан 11. 

Вођење пословних књига мора да буде уредно, ажурно и да обезбеди увид у хронолошко књижење  

(евидентирање) трансакција и пословних догађаја. 

 

Члан 12. 

Пословне књиге имају карактер јавних исправа. 

Пословне књиге се воде за период од једне буџетске године, изузев појединих помоћних књига које 

се могу водити за период дужи од једне године. 

 

Члан 13. 

Пословне књиге се воде у електронском облику. 

Обавезно је коришћење софтвера који обезбеђује чување података о свим прокњиженим 

трансакцијама и пословним догађајима, омогућава функционисање система интерних рачуноводствених 

контрола и онемогућава неовлашћено брисање прокњижених пословних промена.  

 

II УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 

Члан 14. 

Председник Општине је одговоран за преузимање обавеза, њихову верификацију, одобравање 

плаћања које треба извршити из одобрених буџетских средстава, као и за закониту, наменску, економичну и 

ефикасну употребу буџетских апропријација. 

Председник Општине може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана и на друга лица. 

За веродостојност, тачност и потпуност рачуноводствених исправа одговорно је лице из Одељење за 

финансије и буџет, према  Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи, Скупштини општине и Општинском правобранилаштву општине Жабаљ ("Службени лист општине 

Жабаљ", бр. 18/2018 – пречишћен текст, 29/2018, 5/2019 и 6/2019)), саставља рачуноводствене исправе и то 

потврђује својим потписом.  

Функције наведене у ставу 1. и 3. овог члана не могу се поклапати.  

 

Члан 15. 

Руководилац Одељења за финансије и буџет одговоран је за: вођење пословних књига, припрему, 

састављање и подношење финансијских извештаја, организацију и спровођење финансијског и материјалног 

пословања и правилну примену прописа из ове области. 

 

Члан 16. 

За настали пословни догађај одговоран је запослени који непосредно учествује у настанку пословног 

догађаја. 

Члан 17. 

За састављање рачуноводствене исправе одговоран је запослени који непосредно учествује у 

састављању исправе и дужан је да својим потписом на исправи гарантује да је истинита и да верно приказује 

пословни догађај.  

Члан 18. 

За контролу законитости и исправности рачуноводствене исправе за настали пословни догађај 

одговоран је запослени који врши контролу исправа и дужан је да својим потписом на исправи гарантује да 

је истинита и да верно приказује пословни догађај. 

 

Члан 19. 

Одговорност за пропусте, који су у супротности са одредбама овог Правилника, утврђује се у складу 

са одредбама члана 20. Уредбе. 
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III КРЕТАЊЕ РАЧУНОВОСТВЕНИХ ИСПРАВА И ТОКОВИ ЗА ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 20. 

Рачуноводственом исправом се сматра писани доказ о насталој трансакцији и пословном догађају 

који садржи све податке на основу којих се врши књижење у пословним књигама. 

Трансакције и пословни догађаји се у пословне књиге могу уносити само на основу валидних 

рачуноводствених исправа из којих се може сазнати основ настале промене.   

 

Члан 21. 

Валидном рачуноводственом исправом сматра се исправа добијена телекомуникационим путем, у 

електронском, магнетном или другом облику, у ком случају је пошиљалац одговоран да подаци на улазу у 

телекомуникациони пренос буду засновани на рачуноводственим исправама, као и за чување оригиналне 

исправе.  

Члан 22. 

Рачуноводствена исправа саставља се на месту и у време настанка пословног догађаја и један 

примерак се доставља књигодству на књижење. 

Члан 23. 

Рачуноводствена исправа пре књижења у пословним књигама мора бити потписана од стране лица 

одговорног за насталу трансакцију и пословни догађај, лица које је исправу саставило и лица које је исправу 

контролисало, која својим потписима на исправи гарантују да је исправа истинита и да верно приказује 

пословни догађај.  

Члан 24. 

Рачуноводствена исправа се доставља на књижење у пословне књиге наредног дана, а најкасније у 

року од два дана од дана настанка трансакције и пословног догађаја путем доставне књиге. 

 

Члан 25. 

Рачуноводствена исправа се књижи у пословне књиге истог дана када је примљена, а најкасније 

наредног дана од дана пријема.  

Члан 26. 

Уколико је у попуњавању рачуноводствене исправе настала грешка, исправка се изузетно може 

урадити тако што ће се погрешан податак прецртати, танком цртом и изнад њега исписати исправан податак. 

Наведена исправка мора бити оверена од стране лица које саставља рачуноводствену исправу. Свака 

исправка мора бити спроведена и у одговарајућој бази података. Код докумената готовинског и 

безготовинског платног промета не сме се вршити исправка грешака, већ се мора саставити нови документ.  

 

Члан 27. 

Ток кретања рачуноводствених исправа подразумева пренос и услове преноса рачуноводствених 

исправа од места њиховог састављања, односно уласка екстерног документа у писарницу корисника 

буџетских средстава, преко места обраде и контроле, до места књижења и архивирања.  

 

IV РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Члан 28. 

 Рачуноводствене политике представљају начела, правила и основе које се примењују при састављању 

и презентовању рачуноводствених извештаја. 

Избор, примена и промена рачуноводствене политике могућа је само код оних пословних догађаја, 

односно елемената финансијских извештаја код којих постоји могућност избора у вези са рачуноводственим 

обухватањем.  

1.Нефинансијска имовина у сталним средствима 

 

Члан 29. 

Основним средствима сматрају се она средства чији је очекивани корисни век употребе дужи од 

једне године. 

Основна средства, природна имовина, нефинансијска имовина у припреми и аванси и нематеријална 

имовина се евидентирају по набавној вредности. 
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Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за зависне трошкове настале до момента 

стављања у употребу. Извршене набавке током године поваћавају вредност нефинансијске имовине и 

капитала.  

У оквиру зграда и грађевинских објеката - стамбене зграде и станови се евидентирају као остале 

стамбене зграде. 

Природна имовина обухвата пољопривредно  земљиште и грађевинско земљиште под објектом. 

Нефинансијска имовина у припреми и аванси обухватају издатке за стална средства од почетка 

улагања до стављања у употребу. 

Нематеријална имовина обухвата компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и другу 

материјалну имовину. 

Примања настала приликом продаје основних средстава евидентирају се задужењем текућег рачуна 

уз одобрење примања од продаје нефинансијске имовине. 

Губитак настао приликом отуђивања и расходовања основних средстава представља смањење 

вредности нефинансисјке имовине у сталним средствима у капиталу. 

За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује, пре искњижавања из књиговодствене 

евиденције врши се обрачун амортизације, након чега се искњижава задужењем одговрајућег конта исправке 

вредности за износ отписане вредности и конта извора нефинансијске имовине за износ неотписане 

(садашње) вредности, а одобрењем одговарајућег конта нефинансијске имовине за износ набавне вредности. 

Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза 

обављају се у складу са: 

- Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ("Службени 

гласник РС", број 27/96) и 

- Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем ("Службени гласник РС", број 118/2013 и 137/2014). 

 

2. Текуће и капитално (инвестиционо) одржавање објеката и зграда 

 

Члан 30. 

Текуће одржавање објеката, у складу са чланом 2. став 1. тачка 36а Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС" број 72/2009....145/2014 и 83/2018), јесте извођење радова који се предузимају ради 

спречавања оштећења која настају употребом објеката или ради отклањања оштећења, а састоје се од 

прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се 

обезбеђује одржавање објеката на задовољавајућем нивоу употребљености као што су кречење, фарбање, 

замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутрашње и спољашње столарије и браварије, замена 

унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета и други слични радови, ако се њима не мења 

спољни изглед зграде и ако немају утицај на заједничке делове зграде и њихово коришћење. 

Подразумевају се радови који се обављају у краћем временском периоду од једне године, а све ради 

тога да би се осигурало несметано функционисање објеката, за све време трајања века његове употребе на 

нивоу техничких способности.  

У текуће поправке и одржавање спада: редовно сервисирање према техничким подацима и 

упутствима, замена или поправка дотрајалих и неисправних делова и компоненти, замена или поправка 

водоводво-канализационих, електричних инсталација, као и погона и инсталација за грејање и др., кречење, 

фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и други слични радови. 

Код текућег одржавања објеката и зграда не повећава се њихова набавна вреност.  

 

Члан 31. 

Капитално или инвестиционо одржавање основних средстава, у складу са чланом 2. став 1. тачке 34-

36 Закона о планирању и изградњи, за разлику од текућег одржавања и поправки тих средстава, подразумева 

велике поправке, капитални ремонт, замену битних саставних делова основног средства чија је вредност 

краћа од века употребе основног срдства као целине, при чему се истоврсни радови на основним средствима 

изводе према правилу у дужим временски размацима од једне године и осигуравају побољшање услова 

коришћења објекта у току експлоатације, као и несметано функционисање према првобитној намени.  

У капитално одржавање убрајају се и издаци за нефинансијску имовину који се односе на 

реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију, којим се увећава и мења облик, величина и функција 

постојеће нефинансијске имовине. Овај вид улагања захтева пројекте са новим техничким подацима, 
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сагласности, грађевинске и друге дозволе грађевинских и инспекцијских органа за доградње и адаптације, 

техничка мерења и атесте и осталу пројектну документацију.  

Код капиталног (инвестиционог) одржавања зграда и објеката повећава се њихова набавна вредност.  

 

3. Активна временска разграничења 

 

Члан 32. 

Ова категорија обухвата разграничене расходе до једне године (премије осигурања, закупнине, 

претплате за стручне часописе и публикације, расходе грејања и друге расходе), обрачунате неплаћене 

расходе и издатке и остала активна временска разграничења.  

Активна временска разграничења обухватају настале обавезе буџетских корисника, које терете 

расходе и издатке будућег обрачунског периода у коме ће бити плаћене.  

 

4. Обавезе 

 

Члан 33. 

Обавезе се процењују у висини номиналних износа који проистичу из пословних и финансијских 

трансакција. Смањење обавеза по основу Закона, ванпарничног поравнања и сл. врши се директним 

отписивањем.  

Обавезе обухватају: домаће и стране дугорочне обавезе, домаће и стране краткорочне обавезе, 

обавезе по основу расхода за запослене, обавезе по основу осталих расхода, обавезе по основу 

субвенција, обавезе по основу донација, дотација и трансфера, обавезе за социјално осигурање и обавезе 

из пословања.  

5. Пренос преузетих обавеза у наредну буџетску годину 

 

Члан 34. 

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и 

имају статус преузетих обавеза у наредној буџетској години и извршавају се на терет одобрених 

апропријација за ту буџетску годину.  

6. Пасивна временска разграничења 

 

Члан 35. 

Пасивна временска разграничења обухватају: разграничене приходе и примања, разграничене 

плаћене расходе и издатке, обрачунате ненаплаћене приходе и примања и остала пасивна временска 

разграничења. 

Разграничени плаћени расходи и издаци обухватају износе који су на дан обрачунског периода 

исплаћени, а нису књижени на терет текућих расхода и издатака. 

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе и 

примања по основу продаје нефинансијске имовине.  

Остала пасивна временска разграничења обухватају обавезе фондова за рефундацију боловања 

запослених у трајању преко тридесет дана, као и остала пасивна временска разграничења. 

 

7. Пратећи трошкови задуживања 

 

Члан 36. 

Трансакције у страној валути евидентирају се у динарској противвредности применом званичног 

средњег курса који важи на дан трансакције. 

Курсне разлике настају прерачуном финансијских пласмана, потраживања и обавеза исказаних у 

страној валути, у динарску противвредност према средњем курсу на дан трансакције. 

Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист текућих прихода, односно осталих сопствених 

извора. 

Негативне курсне разлике евидентирају се на терет текућих расхода.  
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8. Текући приходи и примања 

 

Члан 37. 

Средства буџета општине Жабаљ обезбеђују се из изворних јавних прихода, уступљених јавних 

прихода, трансферних средстава, примања по основу задуживања и других прихода и примања 

утврђених законом. 

Изворни јавни приходи су приходи остварени на територији општине Жабаљ на основу одлука 

донетих од стране Скупштине општине Жабаљ. 

 Општини Жабаљ припадају уступљени јавни приходи на територији општине Жабаљ на основу 

прописа – закона донетих од стране Републике Србије. 

 

Члан 38. 

Трансферна средства чине уступљена средства која се утврђују Законом о буџету РС, а у складу са 

Законом о финансирању локалне самоуправе и обезбеђују се из републичком буџета и преносе општини. 

Трансферна средства могу бити наменска и ненаменска. Република и виши нивои власти могу 

јединицама локалне самоуправе обезбедити наменски трансфер за обављање одређених послова у оквиру 

њиховог изворног или повереног делокруга.  

Члан 39. 

Донације обухватају бесповратно примљена средства од иностраних држава и међународних 

организација, као и физичких лица за финансирање појединих намена по основу уговора. Донације могу 

бити капиталне и текуће. Остатак неутрошених средстава на име примљених донација преноси се у 

наредну годину за исту намену.  

Донације убухватају и поклоне у натури, а евидентирају се у пословним књигама као повећање 

нефинансијске имовине и извора капитала. 

 

Члан 40. 

Меморандумске ставке за рефундирање расхода обухватају приходе по основу меморандумских 

ставки за рефундирање расхода из предходне године. У ове приходе спадају приходи који се наплате од 

фондова за здравствено осигурање на име накнаде по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде 

за породиљско одсуство, накнаде инвалидима рада друге категорије и др. 

 

Члан 41. 

Ове врсте текућих прихода имају индиректни и директни буџетски корисници за средства која им се 

као трансферна средства преносе из буџета општине Жабаљ. У поступку консолидације ови текући 

приходи - приходи из буџета се упоређују са административним трансферима из буџета од директних 

буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом 

нивоу (категорија 490000), а затим се међусобно затварају.  

 

Члан 42. 

Примања од продаје нефинансијске имовине представљају примања од продаје основних средстава 

(непокретности, покретне имовине, осталих основних средстава). 

Евидентирање примања врши се у моменту наплате, а у корист текућег рачуна буџета општине.  

 

Члан 43. 

Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од задуживања и то: примања од 

домаћих задуживања и примања од иностраног задуживања. 

Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по основу продаје финансијске 

имовине. 

Текући приходи се, сходно готовинској основи, утврђују у момемту наплате, тј. прилива средстава на 

рачун буџета оппштине.  

Обрачунати ненаплаћени текући приходи евидентирају се у оквиру пасивних временских 

разграничења.  

Повраћај неутрошених буџетских средстава од стране буџетских корисника евидентира се у главној 

књизи трезора као сторно расхода, а у корист потраживања од буџетских корисника, а код буџетског 

корисника као сторно прихода и у корист обавеза према буџету општине. 
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9. Текући расходи и издаци 

 

Члан 44. 

Расходи и издаци буџета општине Жабаљ представљају консолидоване расходе и издатке директних 

и индиректних корисника буџета општине Жабаљ. 

Текући расходи обухватају расходе који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције за 

коју су основани.Расходи се евидентирају у моменту кад је плаћање извршено. 

Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задуживањем обрачунатих неплаћених 

расхода, а одобрењем обавеза, односно пасивних временских разграничења. 

Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода 

према одређеној намени.  

Расходи за запослене обухватају: расходе за плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне 

доприносе на терет послодавца, накнаде у натури; социјална давања запосленима, накнада трошкова за 

запослене, награде запосленима и остали посебни расходи. 

Коришћење услуга и роба обухвата: сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, 

специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал. 

Отплата камата обухвата камате из дужничко-поверилачких односа (домаће и стране). 

Камате се у моменту плаћања евидентирају као расход. Обрачунате, а неплаћене камате евидентирају 

се као обрачунати неплаћени расходи. 

Пратећи трошкови задуживања обухватају негативне курсне разлике, казне за кашњење и таксе које 

проистичу из задуживања. 

Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима ради подстицања 

производње и пружања услуга, односно субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама. 

Трансфери  осталим нивоима власти обухватају текуће и капиталне трансфере вишим нивоима 

власти (корисници буџета Републике Србије). 

Остале донације, дотације и трансфери обухватају текуће и капиталне донације, дотације и 

трансфере. 

Финансијски пласмани, потраживања и обавезе у страној валути прерачунавају се у динарску 

противвредност према средњем курсу страних валута и дан исплате. тако утврђеним прерачунатим 

динарским износима финансиских пласмана потраживанња и обавеза утврђују се позитивне, односно 

негативне курсне разлике. 

Позитивне курсне разлике евидентирају се у коруст текућих природа. 

Негативне курсне разлике евидентирају се на терет текућих расхода. 

Права из социјалног осигурања обухватају накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

Социјална помоћ из буџета општина Жабаљ убухвата накнаде по разним основама које се, по 

захтевима буџетског корисника, исплаћују из буџета за социјалну заштиту, образовање, културу, науку и 

спорт, награде ученицима и студентима, накнаде за децу и породицу и остале накнаде. 

 

Члан 45. 

Остали расходи обухватају: донације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне, 

новчане казне и пенале по решењима суда, накнаде штете за повреду или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока и накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа. 

Пренос средстава намењен индиректним корисницима, у складу са одлуком о буџету, евидентира се 

задужењем одговарајуће врсте административног трансфера, а одобрењем  текућег рачуна.  

У поступку консолидације, административни трансфери се упоређују са трансферима између 

буџетских корисника на истом нивоу (категорија 780000) и приходима из буџета (категорија 790000), а 

затим се међусобно затварају. 

Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке за: основна средства (зграде и грађевински 

објекти, машине и опрема, остале некретнине и опрема, култивисана имовина и нематеријална имовина), 

залихе (робне резерве и залихе робе за даљу продају), природна имовина (земљиште). 

Евидентирање издатака за нефинансијску имовину врши се у моменту исплате, уз истовремено 

повећање вредности нефинансијске имовине и капитала.  
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Ови издаци представљају одлив средстава, а не текуће расходе, а за чију вредност се повећава 

вредност нефинансијске имовине и извори капитала. 

Ови издаци обухватају издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине. 

Издаци за отплату главнице представљају одлив средстава, а не текуће расходе, и за њихову вредност 

смањују обавезе и новчана средства, с тим да се истовремено спроводе књижења у класи 6. 

Издаци за набавку финансијске имовине, такође представљају одлив средстава, и за њихову вредност 

се повећава потраживање и смањују новчана средства, с тим да се паралелно спроводе књижења у класи 

6. 

 

V УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА, ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И 

УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

 

1. Усклађивање пословних књига 

 

Члан 46. 

Одељење за финансије и буџет врши усклађивање промета и стања помоћних књига и евиденција са 

дневником, као и помоћних књига са главном књигом трезора пре пописа имовине и обавеза и пре 

састављања годишњег финансијског извештаја. 

 

Члан 47. 

Усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем које се 

утврђује пописом врши се на крају буџетске године, са стањем на дан 31. децембра текуће године. 

 

Члан 48. 

Начин и рокови вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, 

спроводи се у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања кеиговодственог стања са стварним стањем 

("Службени гласник РС" број 33/2015) и Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини 

("Службени гласник РС" број 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017). 

 

2. Попис имовине и обавеза 

 

Члан 49. 

Попис обухвата: нефинансијску имовину (у сталним средствимаи у залихама), финансијску имовину 

и обавезе, а у складу са правилником који прописује класификациони оквир и контни план за буџетски 

систем, као и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем које је утврђено пописом. 

 

Члан 50. 

Попис имовине и обавеза може бити редован и ванредан. 

 

Члан 51. 

Редован попис имовине и обавеза се врши на крају пословне године, са стање на дан 31. децембар за 

годину за коју се попис врши. 

Редован попис може почети 1. децембра текуће године, а по потреби и раније, с тим да стање по 

попису сведе на стање на дан 31. децембар текуће године. 

Ванредни попис може да се врши у току године у изузетним случајевима прописаним законом 

(статусне промене, промене облика организовања и др.), у случајевима промене одговорног лица - 

рачунополагача, настанка штете услед елементарних непогода, појаве крађе и проневере, у случајевима 

дотрајалости основних средстава и ситног инвентара, као и у случајевима по налогу Председника 

општине.  

Члан 52. 

Усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем које се 

утврђује пописом, врши се на крају буџетске године, са стањем на дан 31. децембра текуће године. 

 

 



 30.04.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 10.                  страна 12 

 
Члан 53. 

Начелник Општинске управе доноси Упутство о обављању годишњег пописа имовине, у роковима 

прописаним Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 

средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем(„Службени 

гласник Републике Србије" бр. 33/2015), којом утврђује: 

• предмет пописа; 

• број и надлежност појединих комисија; 

• време обављања пописа; 

• рок за подношење извештаја о попису и пописних листа Централној пописној комисији. 

Начелник Општинске управе Решењем о годишњем попису и образовању комисија за пописобразује 

пописне комисијеу складу са Упутством о обављању годишњег пописа имовине и именује председнике и 

чланове комисија најкасније до 1. децембра текуће године. 

 

Члан 54. 

Начелник Општинске управе доставља Упутство о обављању годишњег пописа имовине и Решењем 

о годишњем попису и образовању комисија за попис интерној ревизији. 

 

Члан 55. 

Комисију за попис чине председник и најмање два члана. 

За чланове комисије за попис не могу бити именована лица која су одговорна за руковање имовином 

која се пописује и њихови непосредни руководиоци, као ни лица која воде аналитичку евиденцију те 

имовине. 

Комисија за попис пре почетка пописа саставља План рада, најкасније до 10. децембра текуће 

године, у којем, у складу са упутствима за попис, предвиђа и све потребне радње пре пописа, за време 

пописа и након пописа. Приликом обављања пописа комисије за попис су дужне да се придржавају Плана 

рада. 

План рада комисија за попис доставља Централној пописној комисији и интерној ревизији. 

 

Члан 56. 

Лице материјално одговорно за имовину која се пописује и њихови непосредни руководиоци дужни 

су да изврше распоред и обележавање средстава и остале неопходне припреме ради што лакшег, бржег и 

правилнијег пописа.  

Одељење за финансије и буџет је дужно да припреми пописне листе са номенклатурним бројевима, 

називима, врстом и јединицама мере имовине која се пописује, као и додатне податке којима располаже, који 

су неопходни за идентификовање имовине.  

Подаци из књиговодства, односно из одговарајућих књиговодствених евиденција о количинама, не 

могу се давати комисијама за попис пре уписивања стварног стања у пописне листе и пре него што чланови 

комисија за попис потпишу те листе.   

 

2.1. Попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама 

 

Члан 57. 

Попис нефинансијске имовине у сталним средствима обухвата: некретнине и опрему, нематријална 

улагања, драгоцености, природну имовину и нефинансијску у припреми и нематеријалну имовину. 

Попис нефинансијске имовине у залихама обухвата: залихе материјала, резервних делова, алата, 

ситног инвентара и робе. 

Попис нематеријалне имовине обухвата: компјутерске софтвере, књижевна и уметничка дела, остала 

нематеријална основна средства, нематеријалну имовину у припреми и авансе за нематеријалну имовину.  

 

Члан 58. 

Рад комисије за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама обухвата: 

1) утврђивање стварних количина имовине која се пописује и уношење тих података у пописне 

листе; 

2) утврђивање стварног стања на основу пописних листа на пописним местима и том приликом 

сачињавања два примерка пописних листа имовине од којих се један примерак потписан од 
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стране пописне комисије и лица које задужује имовину  у датом простору оставља на 

пописном месту као задужење за сталну имовину која се користи, а други примерак 

представља саставни део извештаја о попису; 

3) евидентирање у пописне листе натуралне промене насталих у периоду вршења пописа пре и 

после 31. децембра године за коју се врши попис и свођење на стање на дан 31. децембар те 

године; 

4) евидентирање о оштеђењу имовине са уоченим примедбама; 

5) достављање посебне пописне листе за имовину која се налази код других правних субјеката, 

на основу веродостојне документације; 

6) уношење књиговодственог натуралног стања у пописне листе; 

7) утврђивање разлике између стварног и књиговодственог стања; 

8) састављање извештаја о извршеном попису. 

 

Члан 59. 

Пописне листе нефинансијске имовине у сталним средствима садрже следеће податке: 

 - редни број; 

 - инвентарни број; 

 - назив основног средства; 

 - неотписану садашњу вредност основног средства; 

 - место где се налази, односно локацију основног средства; 

 - евентуално утврђени вишак или мањак. 

 

2.2. Попис новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања, 

краткорочних пласмана и активних временских разграничења 

 

Члан 60. 

Попис новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања, краткорочних 

пласмана и активних временских разграничења врши се на основу веродостојне књиговодствене 

документације. 

Пре пописа новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања, 

краткорочних пласмана и активних временских разграничења и пре припреме за израду годишњег 

финансијског извештаја, обавља се усаглашавање помоћних књига и евиденција са стањем главне књиге 

трезора. 

Новчана средства на подрачунима укљученим у консолидовани рачун трезора, новчана средства на 

девизним рачунима отвореним у Народној банци Србије, пописују се на основу извода стања тих рачунана 

дан 31. децембар године за коју се врши попис.  

Попис готовинских еквивалената и готовине у благајни, хартија од вредности и страних средстава 

плаћања врши се бројањем према апоенима и уписивањем утврђених износа у посебне пописне листе.  

У посебним листама исказују се потраживања у динарима, потраживања у страној валути, као и 

потраживања која су сумњива, спорна и застарела. 

 

2.3. Попис обавеза и пасивних временских разграничења 

 

Члан 61. 

Попис обавеза и пасивних временских разграничења врши се на основу веродостојне 

књиговодствене документације. 

Пре пописа обавеза и пасивних временских разграничења и пре припреме за израду годишњег 

финансијског извештаја, обавља се усаглашавање помоћних књига и евиденција са главном књигом трезора. 

 

2.4. Извештај о извршеном попису имовине и обавеза 

  

Члан 62. 

 Комисија за попис након обављеног пописа саставља извештај о обављеном попису, који садржи:  

• стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза; 

• разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања; 
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• предлог за књижење мањкова, односно вишкова, припремљених на основу одговарајуће 

документације за евидентирање утврђених разлика и изјава лица одговорних за мањак; 

• предлог за расходовање, због оштећења, застарелости или неког другог разлога; 

• друге примедбе и предлоге у вези са пописом. 

 

Члан 63. 

 Комисија за попис доставља Централној пописној комисији извештај о извршеном попису 

нефинансијске имовине до рока утврђеног у Одлуци о годишњем попису и образовању комисије за попис, 

најкасније до 25. јануара наредне године. 

 Комисија за попис доставља Централној пописној комисији извештај о извршеном попису 

финансијске имовине до рока утврђеног у Одлуци о годишњем попису и образовању комисије за попис, 

најкасније до 5. фебруара наредне године. 

 Централна пописна комисија контролише извештаје о извршеном попису појединих пописних 

комисија, обједиује их и саставља Извештај о извршеном попису имовине и обавеза. 

Централна пописна комисија Извештај о извршеном попису имовине и обавеза доставља начелнику 

Општинске управе, најкасније до 15. фебруара наредне године, ради усвајања и одлучивања о утврђеним 

одступањима, као и интерној ревизији. 

Члан 64. 

Начелник Општинске управе разматра Извештај о извршеном попису имовине и обавеза и доноси 

Решење о резултатима пописа. 

Извештај о извршеном попису имовине и обавеза, пописне листе и извештаји о извршеном попису 

појединих комисија за попис, заједно са решењем о резултатима пописа достављају се Одељењу за 

финансије и буџет на књижење у помоћним књигама и главној књизи трезора, ради усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем најкасније у року од два дана од дана усвајања. 

 

Члан 65. 

За организацију и правилност пописа одговоран је председник Општине или лице које он овласти. 

Комисија за попис је одговорна за правилно спровођење пописа и веродостојност извештаја о 

попису. 

Учешће у раду комисије за попис сматра се извршење радне обавезе запосленог. 

Неосновано одбијање учешћа у раду комисије за попис сматраће се повредом радне обавезе. 

Руководилац Одељења за финансије и буџет одговоран је за правилно спровођење усаглашавања 

књиговодственог стања са стварним стањем, односно евидентирања Решења о резултатима пописа имовине 

и обавеза.  

VIИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 

 

Члан 66. 

За обављање послова интерне ревизије код индиректних корисника јавних средстава оснива се 

посебна служба код директних корисника буџетских средстава за обављање интерне ревизије за кориснике 

који су у њиховом саставу. 

Члан 67. 

 Функције које обавља интерна ревизија садрже: 

• проверу примене закона и поштовања правила инетрне контроле, 

• оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности, 

• давање савета када се уводе нови системи, процедуре и задаци, 

• ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске 

операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности, 

• успостављања сарадње са екстерном ревизијом, 

• вршења осталих задатака неопходних да би се остварила сигурност у погледу функционисања 

система интерне ревизије.  

Члан 68. 

 Послове интерне ревизије обавља интерни ревизор који има положен испит за овлашћеног ревизора 

у јавном сектору у складу са Правилником о условима, начину и поступку полагања испита за стицање 

звања овлашћени интерни ревизор ("Службени гласник РС" број 9/2014). 
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Члан 69. 

 Руководилац директног корисника буџетских средстава одговоран је за успостављање и обезбеђење 

услова за адекватно функционисање интерне контроле и дужан је да достави извештај о раду до 31. јануара 

текуће године за предходну Централној јединици за хармонизацију.  

 

VII ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА 

 

Члан 70. 

На крају буџетске године, после спроведених евиденција свих економских трансакција, по израду 

годишњег финансијског извештаја за предходу годину, закључује се пословне књиге. 

 

Члан 71. 

Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји се чувају: 

1. 50 година - финансијски извештаји; 

2. 10 година - дневник, помоћне књиге и евиденције; 

3. 5 година - изворна и патећа документација; 

4. трајно - евиденција о платама, 

а време чувања почиње последњег дана буџетске године на коју се наведена документација 

односи. 

 Изузетак су пословне књиге које се користе две и више година, које се не закључују по завршетку 

године, већпо престанку њиховог коришћења. 

Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји чувају се у оригиналу и на 

рачунару или другом облику архивирања. 

Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји чувају се у просторијама 

Архиве. 

Члан 72. 

Уништавање пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја којима је 

прошао прописани рок чувања врши комисија коју је формирао председник Општине, уз присуство 

извршиоца из Одељења за финансије и буџет, представника Архиве и уз помоћ лица које је задужено за 

чување наведене докимнтације. 

Комисија саставља записник о уништењу пословних књига, рачуноводствених исправа и 

финансијских извештаја. 

VIII БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Члан 73. 

Одељење за финансије и буџет саставља тромесечно периодични финансијски извештај о извршењу 

финансијског плана за периоде јануар - март, јануар - јун, јануар - септембар и јануар - децембар, а на крају 

буџетске године са стањем на дан 31. децембра годишњи финансијски извештај о извршењу финансијског 

плана.  

Уз ове извештаје доставља се и образложење за велике разлике (одступања) између одобрених 

средстава и извршења. 

Члан 74. 

Тромесечно периодичне финансијске извештаје и годишњи финансијски извештај о извршењу 

финансијског плана се састављају применом готовинске основе.  

 

Члан 75. 

Тромесечно периодичне финансијске извештаје и годишњи финансијски извештај о извршењу 

финансијског плана саставља се на основу евиденција о оствареним текућим приходима и примањима и 

извршеним расходима и издацима које су усаглашене са главном књигом трезора, као и на основу других 

аналитичких евиденција које се воде.  

Члан 76. 

Тромесечно периодичне финансијске извештаје и годишњи финансијски извештај  индиректних 

корисника из своје надлежности општина Жабаљ усклађује са подацима садржаним у главној књизи трезора 

и подацима из својих помоћних књига и евиденција.  
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На основу усаглашених података саставља се консолидовани периодични финансијски извештај и 

годишњи финансијски извештај о извршењу финансијског план, односно укупно остварене текуће приходе и 

примања и извршене текуће расходе и издатке, као и податке о наменском коришћењу буџетских средстава 

на нивоу општине Жабаљ.  

Члан 77. 

Тромесечно периодичне финансијске извештаје и годишњи финансијски извештај  састављају се на 

основу упутства и инструкција на обрасцима које прописује министар финансија у складу са овлашћењем из 

Закона о буџетском систему. 

Члан 78. 

Корисник буџетских средстава тромесечно периодичне финансијске извештаје саставља најкасније у 

року од 20 дана по истеку тромесечја, а годишњи финансијски извештај најкасније до 31. марта текуће 

године.  

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 79. 

Измене и допуне прописа о буџетском рачуноводству примењиваће се непосредно до усклађивања 

одредаба овог Правилника. 

Усклађивање овог Правилника са изменама и допунама прописа и буџетском рачуноводству из става 

1. овог члана извршиће се најкасније у року од 30 дана од дана објављивања у службеним гласилима. 

 

Члан 80. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Жабаљ. 

 

Број:   02-41/2019-IV 

Дана:  15.04.2019.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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